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SPeerpunten, maandelijkse nieuwsbrief van de SP afdeling Venlo

Begroting: Venlo heeft de goede weg gevonden
Begin november besprak de gemeenteraad de begroting voor de komende jaren: waar de gemeente wel of geen geld
aan uitgeeft. Voorzichtig
begroten
blijft
noodzakelijk, afmaken
waar we mee bezig
zijn en risico’s scherp
begroten. Maar aandachts- en verbeterpunten blijven er ook. Desondanks is de
SP zeer tevreden over de financiële ontwikkeling en waarin geïnvesteerd gaat
worden.
Fractievoorzitter Angelique Weingarten:
“De begroting 2020-2023 ziet er
voor de komende jaren goed uit.
Veel sneller dan verwacht hebben
we de puinhoop die de vorige
ploeg wethouders achterliet weggewerkt, een fors verlies werd omgebogen
naar winst. Er is weer geld om te investeren in de wijken, voorzieningen en
mensen. Dit is misschien wel de meest
sociale begroting sinds lange tijd.”
“Ik hield de andere raadsfracties voor
dat de voorspelling dat het aantal inwoners van Venlo gaat toenemen, een signaal moet zijn om nu aan de slag te
gaan met het bouwen van sociale huurwoningen en middenhuur. Daarmee
voorkomen we ook dat de flinke wachttijden voor een woning verder oplopen.”
“We zetten in op handhaven; overlastveroorzakers, huisjesmelkers, lik op
stuk beleid en pak ze daar waar het pijn
doet, in de portemonnee.”
“Maar ook dat er in de wijken en buurten aandacht moet zijn voor de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en veiligheid.
Ook maakte de SP zich sterk voor de
toegankelijkheid van gebouwen zodat
mensen geen beperking ondervinden
van onnodige drempels (letterlijk).”
“De gemeente hoeft fors minder geld uit
te geven voor armoederegelingen en
uitkeringen. Onze wethouder Alexander
Vervoort heeft het aantal mensen
dat noodgedwongen gebruik moet
maken van een bijstandsuitkering
fors laten dalen, deze mensen
weer aan werk kunnen helpen en daarmee aan eigen regie, inkomen en toekomst.”
“Maar nu ook doorpakken want er staan
nog te veel mensen aan de kant. Voorkomen van generatiearmoede en inzichtelijk maken van verborgen armoede.
Samen met de PvdA komen we met een
eigen voorstel om jongeren te helpen bij
het oplossen van hun schulden.”

“Ook stonden we stil bij de verkeersproblemen op het spoor, de snelwegen
en binnenwegen. De situatie op de Kaldenkerkerweg in Tegelen gaat aangepakt
worden, verzekerde de
wethouder; “Desnoods
sluit ik de weg af voor
doorgaand vrachtverkeer”. Daar gaan
we hem aan houden.”
“De sporttarieven worden opnieuw een
jaar uitgesteld, net als vorig jaar. Eerst
komt er meer onderbouwing en nieuw
beleid. Op zich goed maar de hete
aardappel kan de raad niet eeuwig voor
zich blijven uitschuiven. Voor de zomer
moet er een besluit genomen worden,
dat geeft de sportverenigingen ook eindelijk duidelijkheid.”
“Meest positief is wel dat na jaren stilstand er ook eindelijk duidelijkheid is
over het zwembad. Er komt definitief
een nieuw zwembad,
in Blerick, op het
huidige terrein van
de Wisselslag dat
openblijft totdat het
nieuwe bad opent. Ook het Buitenbad
kan daarmee zonder gedoe vooruit.”
“Kunst en cultuur blijft een ondergeschoven kindje. De subsidiekorting is
voorlopig van de baan. We vroegen
B&W naar mogelijkheden te zoeken om
kunst in de openbare ruimte weer budget toe te kennen. Het geld hoeft niet
op maar kan wel ingezet worden om de
leefomgeving te verfraaien.”
Er werden door de diverse fractie 23
wijzigingsvoorstellen en moties aangekondigd. Over 5 werd er uiteindelijk
maar gestemd (en allen aangenomen).
De begroting zelf werd door de hele
raad, unaniem, aangenomen. Uniek. De
laatste keer dat de volledige gemeenteraad eensgezind de begroting aannam
was begin jaren 1990.
“Als we dan stellen dat dit misschien
wel de meest sociale begroting sinds
lange tijd is, dan lijkt de hele raad dat
met de SP eens te zijn.”
“Deze progressieve coalitie met de SP
heeft Venlo weer op de been gekregen
en laat weer spek op de
botten groeien waarmee we mooie zaken
kunnen realiseren voor
onze dorpen en wijken, sociale voorzieningen en alle mensen.”
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AGENDA
Fractieoverleg op maandagen
25 november en 9 en 16 december, steeds om 19.30 uur in fractiekamer 1.09 (1e etage), stadskantoor, Hanzeplaats 1 Venlo.
Bestuursoverleg op dinsdag
10 december van 19.00 uur in
Boulevard Hazenkamp, Albert
Verweystraat 6 in Blerick.
Bijeenkomst denktank op
dinsdag 10 december om 20.00
uur in Boulevard Hazenkamp.
Partijraad SP op zaterdag 23
november in Amersfoort.
Partijcongres op zaterdag 14
december (NBC Congrescentrum
in Nieuwegein) waarop de nieuwe koers wordt aangenomen,
net als een nieuw partijbestuur.

Ombudstaak SP
hulpdienstspvenlo@protonmail.com

BESTUUR
Afdelingsvoorzitter
Peter Nelissen, 06-10 86 78 56
peternelissen1963@gmail.com
Organisatiesecretaris
Petra Raijer, 06-34 06 97 96
petraraijer63@gmail.com
Coördinator Denktank
Angelique Weingarten
06-42 53 88 56, kylin@home.nl

FRACTIE
Raadslid, fractievoorzitter
Angelique Weingarten
06-42 53 88 56, kylin@home.nl
Raadslid, fractiesecretaris
Stefan Hugues, 06-52 35 07 17
hugues@home.nl
Raadslid, penningmeester
Petra Raijer, 06-34 06 97 96
petraraijer63@gmail.com
Raadslid
Ton Heerschop, 06-40 06 66 13
ton.heerschop@gmail.com

WETHOUDER
Sociale zaken, Werkgelegenheid en Sport
Alexander Vervoort
06-456 11 649, avervoort@sp.nl

Stevig raadsdebat zorgt voor de nodige verbeteringen op het spoor
SP, EENLokaal, D66 en CDA hebben een interpellatiedebat aangevraagd over de situatie op het rangeerterrein, spooremplacement en de
toename van vervoer van gevaarlijke stoffen door Venlo.
Dat raadsdebat vond plaats op
woensdag 23 oktober. Uitkomst
is onder meer dat de raad en
het publiek voortaan elk jaar bijgepraat worden over
spoorveiligheid.

gemeenteraad. Daarover kreeg ik eerder een toezegging
maar tot op heden nog niets gezien.”
“De Betuwelijn, waarop gevaarlijke
stoffen vervoerd dienen te worden,
wacht mogelijk nog tot 2030 op aansluiting op het spoor in Duitsland. Het
kan toch niet zo zijn dat tot die tijd
extra treinen met gevaarlijke stoffen door Venlo rijden? ”

SP-raadslid Ton Heerschop: “De SP heeft dit stevige
debat gevraagd omdat wij ontevreden waren
met de beantwoording van de vragen die wij
stelden over het spooremplacement. Ook wilden
we de bevindingen uit ons onderzoeksrapport (eind september aangeboden) concreet maken.”

“Ten aanzien van de transporten over de Maaslijn vanuit
DSM/Geleen vroeg de SP of het gemeentebestuur wil optrekken met de beide veiligheidsregio’s en betrokken gemeentes om richting Den Haag aan te geven dat Venlo
erop rekent dat de resultaat- en/of inspanningsverplichting zoals gedaan in het ‘convenant afbouw ammoniaktransporten’ alsnog worden ingevuld.”

“Tijdens een informatieavond vertelde ProRail dat er
geen overschrijdingen zijn op het ‘Basisnet spoor’. Gelijktijdig overweegt het ministerie om de plafonds op
te rekken omdat Basisnet spoor de zaak te veel zou
belemmeren. En dan stelt de gemeente dat zij bekend
is met de overschrijdingen aangaande basisnet.”
“Dat vraagt om een andere aanpak. Zeker omdat de
gemeente buitenspel staat.”

“Wat betreft de transporten over de Brabantroute zou
eenzelfde initiatief met de Brabantse
gemeenten en veiligheidsregio’s kunnen worden genomen. Hierbij zou bijvoorbeeld de suggestie richting het
ministerie kunnen zijn om de transporten met gevaarlijke stoffen duurder te maken op de Brabantroute dan op de Betuwelijn.”

“De SP vroeg tijdens het interpellatiedebat om een
integrale aanpak van dit dossier. En ook om nog eens
naar het risicoprofiel voor Venlo te kijken. De burgemeester zit in het bestuur van de veiligheidsregio en
kan dat zodoende regelen.”

Burgemeester Scholten reageerde positief en zei in overleg te gaan met andere gemeenten en veiligheidsregio’s
en ook richting ministerie druk te zetten om de situatie
voor Venlo te verbeteren.
Ton Heerschop: “Dat doet ons goed, geeft aan dat onze
zorgen serieus worden opgepakt. Ook goed dat de burgermeester de minister op de verantwoordelijkheid gaat
aanspreken. We houden het in de gaten.”

“Ook vroeg ik wederom dat de calamiteitenplannen
voor het emplacement gedeeld zouden worden met de

Sportvisies na half jaar bakkeleien dan toch eindelijk aangenomen
Voor de vijfde keer dit jaar sprak de gemeenteraad
over een visie voor de sport tot 2030. Het gaat om de
toekomst van alle sport, van
voetbal tot rugby, van turnen tot
judo. En invulling van de toekomst gebeurt met de clubs en
niet over clubs. En de raad blijft
in positie, de raad wordt meegenomen in het verdere
proces. Na heel wat politiek gedoe werden de visiedocumenten op 13 november dan eindelijk aangenomen
en kunnen de sportverenigingen aan de slag.
SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten: “De sportvisie met bijbehorende accommodatievisie hebben wel wat stof doen opwaaien de afgelopen
maanden. Bij de laatste oordeelsvormende vergadering liepen de gemoederen wederom hoog
op. Sport is en blijft emotie, zo blijkt weer.”
“De wethouder versprak zich in het debat en liep vast
in zijn eigen woorden, onzes inziens met de beste bedoelingen en menselijk, iets dat waarschijnlijk iedereen weleens is gebeurd. Maar het leidde wel
tot onduidelijkheid.”
“Die duidelijkheid kwam er alsnog, net als een financiële oplossing voor de beoogde hockeyfusie. Wel was
het achteraf onhandig om clubs met naam te noemen
in de accommodatievisie.”
“We begrijpen dat het om een denkrichting gaat, hoe
het zou kunnen worden in de komende 11 jaar. Maar
door het te benoemen lijkt het al gauw dat het dit
moet worden. En dat is niet het geval.”

“Een visie is een vergezicht. Waar willen we heen? Wat
willen we bereiken? Wat denken wij dat wij hiervoor nodig hebben? Hoe stoppen we de dalende ledenaantallen
bij de sportclubs en hoe krijgen en houden we mensen
aan het sporten en bewegen?”
“Wat daar in ieder geval voor nodig is zijn vitale en goed
gefaciliteerde sportparken waar verenigingen bij kunnen
aansluiten. De sport toekomstbestendig maken en inspelen op
de veranderende wereld om ons
heen, rekening houdende met
de individuele en de georganiseerde sporter, jong en oud.”
“Ik benadrukte in het raadsdebat vanavond toch maar
even dat de SP ervan uit gaat dat iedere partij in deze
raad zit met hetzelfde doel; gezonde verenigingen waar
iedereen mee kan doen en waar iedereen welkom is.”
“Maar dan moet er nu wel iets gebeuren, weer voor ons
uit schuiven en de verenigingen laten wachten, is echt
geen optie. De raad is er ook om besluiten te nemen.”
“De SP stemde dan ook voor de sport- en accommodatievisie. De SP steunt de visies met haar 4 pijlers, 2 opgaven, en bijhorende uitgangspunten
en ambities. Want daar gaat het om,
de kaders, de rest is immers een
denkrichting en daarvoor staan we
als gemeenteraad zelf aan de lat om
die bij te stellen als we dat willen.”
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