
Pagina 1 van 4 

 

AGENDA 

 

 Fractieoverleg op de maan-

dagen 26 november en 10 en 17  

december om 19.30 uur in stads
-kantoor, Hanzeplaats 1 te Venlo 

(stadskantoor, kamer 1.11). 

 Bestuursoverleg op dinsdag 

4 december om 19.30 uur in de 
stadskantoor,  Hanzeplaats 1 te 

Venlo (1e verdieping). 

 Bijeenkomst denktank op de 

dinsdag 11 december om 20.00 
uur in Boulevard Hazenkamp, 

Albert Verweystraat 6 in Blerick.  

 Regioconferentie SP Limburg 

op zaterdag 17 november van 
10.30 tot 16.00 uur De Oranjerie 

te Roermond. 

SPeerpunten, maandelijkse  nieuwsbrief van de SP afdeling Venlo                               editie november 2018 
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SPeerpunten 

Op 7 en 9 november besloot de ge-
meenteraad over de begroting voor de 
komende jaren. De raadsfracties be-
toogden hun visie, wensen, zorgen en 
bedenkingen.   
 
Fractievoorzitter Angelique Weingarten: 

“De gemeenteraad besprak de 
begroting voor de jaren 2019-
2022. Geen gemakkelijke opgave 
gezien het miljoenentekort op 

(vooral) de jeugdzorg. De SP zit voor 
het eerst in de coalitie en neemt daar-
mee verantwoordelijkheid voor het be-
sturen. We staan achter de begroting 
maar over de voorstellen waarmee het 
College van B&W kwam, om het gat in 
de begroting te dichten, waren we onte-
vreden.” 
 
“Zeker nadat de gemeente vorige week 
21,7 miljoen euro uit de ‘stroppenpot’ 
kreeg voor het tekort op de zorg mee te 
compenseren. We snappen dat dit geld 
is bestemd om de reserves mee aan te 
vullen maar als er zo’n groot bedrag 
komt dan is het niet te verkroppen wan-
neer daar geen relatief klein bedrag uit 
gebruikt kan worden om de voorgestel-
de bezuiniging mee terug te draaien op 
armoedebeleid, kunst, sport, wijkenaan-
pak, werk, cultuur.”  
 

“Meerdere partijen vonden dit en dus 
werd er een wijzigingsvoorstel ingediend 
en een opdracht hiervoor bij het ge-
meentebestuur gelegd.” 
 

 

Voor aanvang van de raadsvergadering 
werden de 3007 opgehaalde handteke-
ningen voor het zwembad door de acht-
jarige Jarno overhandigd aan de burge-
meester. Gemeenteraad en college van 
B&W moet er nu mee aan de slag!  
 
Bij de begroting pleitten we voor:  

Een diversiteit aan woningen op het 
kazerneterrein; 

Aanpak armoede door beter en effi-
ciënter werken in plaats van bezui-
nigen; 

Meevallers inzetten om de pijn te 
verlichten op onder meer bezuini-
gingen op sport en cultuur; 

Verhoging sporttarieven uitstellen; 

Een pleidooi tegen marktwerking en 
perverse prikkels om te voorkomen 
dat de zorg het kind van de reke-
ning wordt in Venlo; 

Meer preventie, terugkeer van ech-
te jongerenwerkers in de wijken; 

Aanpak van hardrijders en overlast-
gevers, meer handhaving en con-
troles op illegale woningen; 

Tandje bij om werkzoekenden aan 
een duurzaam betaalde baan en 
daarmee uit de uitkering te krijgen; 

Goed naar mensen luisteren en wat 
in de wijk de aandacht krijgt; 

Leegstand beter aanpakken, steun 
aan MKB (sneller vergunningen ver-
lenen), hulp bij invullen vacatures; 

 

 

De SP vroeg een besluit te nemen over 
het zwembad, geef het een toekomst of 
kies voor nieuwbouw maar sluit de Wis-
selslag niet voordat het nieuwe bad 
open is. Daartoe kwamen we met een 
motie die werd aangenomen (VVD, 
CDA, PVV, D66 stemden tegen). 
  
Angelique Weingarten: “De gewijzigde 
begroting werd aangenomen net als al 
onze wensen! De voorgestelde bezuini-
gingen konden van tafel dankzij een 
meevaller van 6 ton uit de risicobuffer 
die gevuld wordt vanuit de reserves.” 
 

“Dit kregen we voor elkaar met een 
wijzigingsvoorstel van de coalitiefrac-
ties om zo de in 2019 voorgestelde be-
zuinigingen te schrappen op Kunsten-
centrum, wijkgericht werken, uitgaven 
minima/ armoedebeleid, sporttarieven, 
onderhoud groen en wegen, regionale 
samenwerking, fietspad langs de Maas, 
culturele activiteiten en projecten.” 
 
Voor het zwembad krijgt de gemeente-
raad bij de voorjaarsnota in mei/juni  
“een keuzepallet aan scenario’s en mo-

gelijkheden plus financiering voor 
de toekomst van een zwembad”, 
zoals onze SP-wethouder Alexan-
der Vervoort toezegde.  

 

Wij zijn zeer ingenomen hiermee maar 
Raad en College moeten nu wel aan de 
slag om zaken voor elkaar te gaan krij-
gen komende maanden. De SP-fractie 
zal het scherp in de gaten houden. 

Begroting aangenomen met de nodige reparaties 

WETHOUDER 
 

 Sociale zaken, Werkgele-

genheid en Sport 

Alexander Vervoort 
06-456 11 649, avervoort@sp.nl 
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SP-raadslid Angelique Weingarten nam eind oktober het 
voorzitterschap van de SP-fractie over van Ton Heer-

schop. De drukke werkzaamheden van Ton 
Heerschop maakten dat hij de laatste tijd te 
weinig aandacht kon geven aan het partijpolitie-
ke werk. Angelique Weingarten was al fractiese-
cretaris/ vice-fractievoorzitter en is de afgelopen 
tijd klaargestoomd om de aanvoerdersband van 

Ton over te nemen. 
 
Angelique moest de afgelopen maanden steeds vaker 
invallen voor Ton, die door zijn nieuwe baan als directeur 
crisisbeheersing vaak in andere delen van Nederland 
voor langere tijd aan het werk is. Voor het bestuur van 
de SP-Venlo, de raadsfractie en voor Angelique en Ton 
was het helder dat nu zoveel zaken bij elkaar komen, dat 
voor een wisseling van de wacht het goede moment is. 
Ton blijft raadslid voor in Venlo. 
 
Ton Heerschop: “Bij mijn kandidatuur voor de Tweede 

Kamer in 2017 heb ik Angelique gevraagd of zij op 
termijn het stokje van mij zou willen overnemen. 
Nu Angelique als raadslid en fractiesecretaris een 
half jaar heeft kunnen proeven aan alle aspecten 

van het leiden van een fractie, het coalitiewerk, en ook 
weer als lid van Provinciale Staten actief is, en mij de 
afgelopen tijd regelmatig moest vervangen, is het goed 
om haar alle vertrouwen te geven en ook officieel de 
voorzittershamer over te dragen.” 
 
“Er zijn diverse zaken die bij elkaar komen”, zegt Ton 
Heerschop, “In de eerste plaats heeft Angelique in de 
afgelopen jaren laten zien dat zij in korte tijd veel erva-
ring heeft opgedaan, een gedegen dossierkennis heeft en 
zaken vol passie aanpakt. Een gedrevenheid die ook van 
belang is om het gezicht van de SP in Venlo te zijn.” 
 
Angelique Weingarten: “Feitelijk verandert er weinig, Ton 
blijft raadslid, ik neem zijn functie over als aanvoerder 
van de fractie. Er is nog veel te doen in Venlo, mijn han-

den jeuken om samen met mijn SP-collega’s Venlo te 
verbeteren.” 
 
Heerschop: “Ik heb alle vertrouwen in Angelique, zij is 
scherp, kritisch, slim, doortastend, staat haar mannetje 
en heeft alles in huis om een goed fractieleider te zijn.” 

Angelique en Ton, SoeP uitdelen aan de Venloop-wandelaars. 

 
Angelique Weingarten kwam in 2015 in Provinciale Sta-
ten van Limburg voor de SP. Als coördinator bij een wel-
zijnstichting moest zij in de daaropvolgende tijd voor een 
langere periode veel werk verzetten vanwege de grote 
stroom aan te huisvesten statushouders. Dit werk kon zij 
toen niet meer combineren met het Statenwerk waar-
door ze in goed overleg besloot het Limburgs Parlement 
te verlaten. 
Toen in mei 2018 echter enkele fractieleden vertrokken, 
nam zij opnieuw haar verantwoordelijkheid en nam de 
vrijgekomen Statenzetel in. Omdat haar werkzaamheden 
veranderden kan ze het Statenwerk nu wel combineren. 
 
Angelique staat bekend om haar vasthoudendheid aan 
de SP-uitgangspunten van menselijke waardigheid, ge-
lijkwaardigheid van mensen en solidariteit. Ze heeft een 
absolute no-nonsens aanpak en is minstens zo scherp in 
de debatten als haar voorgangers. Met Angelique krijgt 
de SP-Venlo haar eerste vrouwelijke politiek leider. 

Terug bij af nu de megalomane plannen voor het kazer-
neterrein definitief van tafel zijn. Moeten we daar rouwig 

om zijn? Nee, totaal niet. Dit is een 
kans om van het terrein nu eindelijk 
iets moois te maken waar iedereen baat 
bij heeft: woningbouw. Gebruik de con-
touren van het fort, modelleer de be-
staande kazernegebouwen, richt een 

parkachtige omgeving in; wonen in historie en in het 
groen, aan de overkant van de binnenstad. 
 
Het waren geen beste plannen; het was maar de vraag 
of een hippiemarkt ooit rendabel zo worden, of een blok-
kendoos met daarin "leisure&pleasure" niet ook de dood-
steek voor menig firma in de binnenstad en daarbuiten 
zou zijn, zoals de bioscoop die in 2012 met veel bomba-
rie per se in het centrum moest komen. In Kerkrade zien 
we de gevolgen van zo'n zelfde blokkendoos; de binnen-
stad bloedt haast dood, de bioscoop in Heerlen legde het 
loodje. Fijn dat zo'n scenario Venlo nu bespaard blijft. 
 
En ook de kabelbaan is nu definitief verleden tijd, hoera! 

Er zouden 20 exploitanten in de rij staan 
om die te realiseren, welke rij werd nooit 
duidelijk. Net als bij de concepten op het 
kazerneterrein waar geen huurder voor te 
vinden was. Daarom is het goed dat er 

eindelijk duidelijkheid komt en afscheid genomen wordt 
van plannen die het toch niet zouden worden. 
 
Dat er dan een prijskaartje hangt aan deze oplossing van 
7 ton is een hard gelag, zeker in tijden dat de schatkist 
haast leeg is. Van de andere kant had men nog vele ja-
ren juridisch gesteggel kunnen hebben, nu is ten minste 
de knoop doorgehakt en dat verdient waardering en res-
pect voor zowel de gemeente als de initiatiefnemers die 
toch maar hun nek uitstaken. 
 
Voordeel dat er nu een besluit ligt is ook dat er meteen 
doorgepakt kan worden naar Plan-B (of zijn we intussen 
al bij Plan-E?) om het kazerneterrein wél slim in te rich-
ten met iets dat toevoegt en dat iets met respect voor 
het gemeentelijk monument, het 
Spaanse Fort St. Michiel, doet. Het 
fort een attractiewaardige mooie 
plek geven, opbouwen en toegan-
kelijker maken, bijvoorbeeld. 
 
En het terrein in een parkachtige omgeving verder in-
richten met woningen. Eén van de kazernegebouwen is 
al tijdelijk ingericht voor 31 studenten, een ander ge-
bouw wordt tijdelijk anti-kraak verhuurd, hier liggen mo-
gelijkheden voor een prachtige woonwijk, met respect 
voor de monumentale gebouwen. 

Kazerneterrein verlost van molensteen, nu tijd voor reële plannen 

Angelique Weingarten is de nieuwe fractievoorzitter, Ton, bedankt! 
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Op dinsdag 30 oktober hielden we een ledenvergadering 
over diverse thema's zoals de gemeente-
begroting en hoe we daarin staan, terug-
blik op coalitiedeelname, aanstaande ver-
kiezingen voor het Limburgs Parlement 
(in maart 2019) en meer. 
 

Voorzitter Peter Nelissen: “Als bestuur wilden we graag 
de mening van de leden horen over bijvoorbeeld de lo-
pende zwembadactie, de gemeentelijke begroting, de 

bezuinigingsvoorstellen en onze SP-houding daar-
in. Maar ook hoe de coalitie en het meeregeren 
bevallen. Verder wilden we de mening van de le-
den horen over de kandidatenlijst en het concept-

programma voor de verkiezingen voor Provinciale Staten 
in maart.” 
 
Ook werd stilgestaan bij de wisseling van fractievoorzit-

ter. Angelique Weingarten werd in het zonnetje 
gezet en kreeg de gelukwensen van de aanwezige 
leden die alle vertrouwen uitspraken in haar als 
nieuwe fractievoorzitter. 
 

Aan Ton Heerschop werd veel dank uitgesproken voor 
zijn inzet in de afgelopen 5,5 jaar als aanvoerder 
van de SP-raadsfractie. Ton blijft raadslid en zal de 
komende tijd Angelique adviseren ofschoon de 
vraag is of ze dat nodig heeft want ze brengt al 

een brok aan politieke ervaring mee als bestuurslid, 
raadslid en statenlid. 
 
Verder kwamen vanzelfsprekend de rondvraag, komende 
activiteiten en acties ter sprake. Want de leden hadden 
veel vragen over hoe het de fractie afgaat binnen de co-
alitie van vijf partijen (met EenLokaal, PvdA, GroenLinks, 
50Plus), hoe het besturen bevalt en of dat niet moeilijk 
is. Zeker nu er opnieuw flink bezuinigd moet worden om 
de gemeentefinanciën op orde te krijgen.  
 
Onze wethouder Alexander Vervoort gaf aan wat er 
speelt, waarom bepaalde bezuinigingen nu nodig zijn en 
dat daarmee ook besluiten worden afgedwongen bij de 
gemeenteraad om uiteindelijk zaken te verbeteren. Denk 
daarbij aan het zwembad in Blerick dat afgeschreven is 
en vervangen moet gaat worden voor nieuwbouw.  

Ook gaf Vervoort aan dat er door het afromen van het 
budget voor armoedebeleid en re-integratie niemand 

geraakt wordt. Sterker, Vervoort komt met nieuw 
beleid waardoor meer mensen geholpen gaan 
worden tegen lagere kosten door slimmer te wer-
ken. (Begin november heeft de gemeenteraad de 

afroming teruggedraaid, Vervoort komt in december al 
met het nieuwe beleid; een integraal actieplan aanpak 
armoede en schulden.) 
 
Ook vertelde hij spoedig te komen met een nieuwe visie 
op sporten voor zowel de binnensport, buitensport, 
breedtesport, accommodaties/velden en denkrichtingen 
voor clustering van voetbalclubs op sportparken. 

De leden kregen met deze uitleg een beter beeld bij wat 
er gaande is binnen de gemeente en de lokale politiek 
maar dus ook waar de wethouder mee bezig is en dat dit 
in het sociale straatje van de SP past om Venlo beter te 
krijgen. 
 
De leden gaven hun akkoord op de concept-kieslijst en 
het concept-programma voor provinciale staten. Op 17 
november neemt een ledenafvaardiging daar een defini-
tief besluit over en kan de campagne voor deze verkie-
zingen starten.  
Want in maart 2019 staat er veel op het spel; niet alleen 
de positie in 'Maastricht' maar ook die in de Eerste Ka-
mer, die (in mei) door de nieuwe provinciale statenleden 
wordt gekozen. Het zou zo maar kunnen dat het kabinet 
haar meerderheid in de Senaat verliest waardoor ze het 
moeilijker kan krijgen om wetten er door te krijgen. 

om duidelijk te maken dat er veel te hard wordt gereden 
in de omliggende straten bij de basisschool aan de Albert 
Verweijstraat en dat er zo snel mogelijk iets aan moet 
worden gedaan.” 
 
Wethouders Peeters zegde toe dat (mits de gemeente-
raad bij de begroting positief zou besluiten, wat inmid-
dels is gebeurd) er extra handhavers kunnen worden 
aangenomen die vanaf december ook in Blerick aan de 
slag kunnen om op de verkeersproblematiek te gaan 
controleren. 
 
Çakmak: “Wat ben ik ongelooflijk trots 
op alle mensen die bereid zijn om actie 
te voeren tegen hardrijders in de straat. 
Dit speelt in meer wijken en ook daar zal 
de SP in actie komen. Het resultaat van 
deze actie in Blerick laat zien dat actie-
voeren loont. Wij zullen samen met be-
woners hier en elders blijven actievoeren totdat er merk-
bare verandering komt.” 

Actie tegen hardrijders Blerick: Gemeente gaat handhaven 

Veel vragen opgehelderd tijdens de ledenvergadering in Blerick 

Bewoners willen maatregelen tegen 
het hardrijden in de woonwijken even 
buiten het centrum. Samen met 
buurtbewoners heeft de SP hiervoor 
handtekeningen opgehaald. Op 16 
oktober werden deze overhandigd aan 
de verkeerswethouder. Hij ging ook 
samen de wijk in om de gevaarlijke 
verkeerssituatie te bekijken en zegde 
toe dat er gehandhaafd gaat worden. 
 

SP-bestuurslid Ali-Haydar Çakmak: “In aanloop naar de-
ze avond gaven veel omwonenden gehoor aan de 
oproep tot actie en hingen de poster voor deze 
actieavond voor het raam. Die betrokkenheid en 
het enthousiasme tonen dat het bewoners me-
nens is en men snel verkeersmaatregelen wenst.” 
 

Çakmak: “Dinsdag 16 oktober hebben we samen met 
buurtbewoners de opgehaalde handtekeningen aan wet-
houder Sjors Peeters (50Plus, wijken&verkeer) gegeven 
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De SP organiseerde een openbare bijeenkomst in de 
Boekend met als hoofdthema Klimaatrechtvaardigheid. 

Buurtbewoners die direct te 
maken hebben met de 
bouw omstreden windturbi-
nes waren uitgenodigd om 
samen te praten over hoe 
het nu verder gaat/moet 
met het windpark en welke 

mogelijkheden er zijn om de plaatsingen te voorkomen. 
 
De inwoners van Heierhoeve, Boekend en Blerick, die 
zich hevig verzetten tegen zes van de negen geplande 
turbines, lijken gedwongen om in beroep en bezwaar te 
gaan om de meest omstreden windturbines te voorko-
men. Ook daarom wilde de SP opnieuw (net als afgelo-
pen augustus) met deze mensen de stand van zaken 
bespreken. 
 
Ook SP-Tweede Kamerlid 
S a n d r a  B e c k e r m a n 
(woordvoerder voor Wonen, 
Wijken, Energie, Leefbaar-
heid, gaswinning Groningen) 
kwam naar de Boekend. 
 
Sandra Beckerman: “Een collectief probleem wil het ka-
binet neerleggen bij individuen. We staan voor een grote 
verandering; willen we een schone aarde doorgeven aan 
onze kinderen? Zo ja is de vraag hoe we dit organiseren? 
De enige manier waarop we dit succesvol kunnen doen, 
is als we het samen doen.” 
 
“Windturbines zonder draagvlak plaatsen omdat er een 
opdracht van het Rijk ligt is een van de voorbeelden van 
het wanbeleid vanuit Den Haag. Stijgende energiekosten 
volgend jaar en geen inspraak, dat is waar het huidige 

kabinet voor staat. Maar de grote vervuilers betalen niet 
mee.” 
 
Yolanda Claessens (SP-voorzitter van de Statenfractie 
Limburg) en Bob Ruers (voormalig SP-gedeputeerde 
voor energie en duurzaamheid) waren ook aanwezig op 
vrijdag 29 oktober in zaal De Boostenhof. 

Zij wilden graag de mensen te woord staan naar aanlei-
ding van de gebeurtenissen van 28 september, toen een 
meerderheid in de provincie vóór het windpark stemde, 
er een vertrouwensbreuk ontstond en de SP uit de coali-
tie stapte. 
 
Er was volop ruimte om vragen te stellen, na afloop 
schoven de SP'ers aan de tafels aan om verder te praten 
met de aanwezigen. Veel gehoord was de opmerking: 
“Het heeft toch allemaal geen nut meer”. Begrijpelijk na 
de teleurstelling van het doordrukken van het omstreden 
windpark ondanks dat de gemeenteraad in Venlo in 
maart nog “nee” zei. 
 
De SP blijft strijdbaar en riep alle aanwezigen op dit ook 
te blijven. Op 20 maart 2019 zijn er provinciale staten-
verkiezingen, dan hebben kiezers niet alleen een moge-
lijkheid hun stem te laten horen maar ook om de verkie-
zingen als een referendum te beschouwen voor klimaat-
rechtvaardigheid.    

Diverse mediaberichten bevestigen signalen die de SP 
eerder ontving dat de lokale overheid en semi-overheid 

in geval dat processen niet naar de 
wens van het management lijken te 
verlopen, zij overgaan tot intimidatie 
van medewerkers of burgers. Een ont-
wikkeling die naar onze mening ge-

stopt dient te worden. 
 
In de afgelopen periode zijn er verschillende berichten 
geweest over de in Venlo gevestigde, semi-
overheidsinstellingen, waarbij signalen over intimidatie 
door management worden benoemd. Het betrof hier on-
der meer een melding over een verstoorde cultuur bin-
nen het middelbaar onderwijs (OGVO) in Venlo. Maar 
ook de wijze waarop het ziekenhuis VieCuri is omgegaan 
met de melder die patiëntgegevens aantrof op de dijk bij 
het ziekenhuis. 
 
SP-raadslid Ton Heerschop: “Woorden als angstcultuur 

en intimidatie komen in deze berichten naar voren. 
De SP heeft inmiddels ook signalen ontvangen van 
ondernemers die door de afdeling Handhaving van 
de gemeente specifiek lijken te worden bezocht, 

waarbij de wijze van optreden door betreffende ambte-
naren als intimiderend is ervaren.” 
 
“Intimidatie op scholen, in ziekenhuizen en vanuit de 
gemeente tast het vertrouwen in de publieke sector aan. 

Reden voor de SP om er raadsvragen over te stellen.” 
 
Heerschop: “Zo willen we weten of B&W bereid is om 
met zowel de OGVO als het ziekenhuis in gesprek te 
gaan over de handelwijze rondom respectievelijk het 
conflict tussen OGVO en leerkrachten en over de handel-
wijze vanuit het ziekenhuis rondom het datalek waarbij 
patiëntengegevens van de kinderafdeling letterlijk op 
straat kwamen te liggen.” 
 
“Ook vernemen we of het College bereid is om ook bin-
nen de eigen gemeente alle organisatieonderdelen nog-
maals te wijzen op de noodzaak van integer optreden. 
 
“Juist een lokale overheid dient mede de integriteit van 
de publieke sector te beschermen en met iedereen hier-
over het gesprek te willen voeren.” 
 
Ton Heerschop: “In het coalitieak-
koord staat nadrukkelijk dat hand-
having van (illegale) kamerverhuur 
een prioriteit is. We willen weten 
hoe de verhouding is tussen de 
inzet in tijd en middelen vanuit de 
afdeling Handhaving ten opzichte 
van het midden- en kleinbedrijf in 
Venlo versus de handhaving op 
kamerverhuur, en hoe B&W de kwaliteit en integriteit 
van deze handhaving bewaakt.” 

Vragen over betrouwbaarheid (semi)overheid, onderwijs, zorg 

Geslaagde bijeenkomst over klimaatrechtvaardigheid en meer 


