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AGENDA 
 

 Bijeenkomst Kerngroep 
(denktank en scholing) op dins-
dag 12 januari en 9 februari, 
20.00 uur in De Glazenap, 
Spechtstraat 58 Tegelen. 
 

 Bestuursoverleg op 5 januari 
en 2 februari, 20.00 uur in de SP
-fractiekamer, Garnizoenweg 3 
te Venlo, gebouw E-115. 
 
 Fractieoverleg op maandagen  
11 en 25 januari, 9 en 23 fe-
bruari. Steeds om 20.00 uur in 
de fractiekamer (kazerne, E-115). 
 

 Zaterdag 23 januari Partij-
raad in ‘De Moed’ te Amersfoort.  
 
 Ludieke actie rond de kerst-
dagen, meer info volgt maar 
houd zeker ook onze website 
www.venlo.sp.nl in de gaten. 

Er is nieuwe informatie verschenen 
rond de gronddeal voor de bouw van de 
bioscoop in Venlo. Heeft B&W de ge-
meenteraad wel goed geïnformeerd of 
hield ze al dan niet bewust een belas-
tend document achter? De Rekenka-

mer, die onderzoek 
deed naar de deal 
destijds, weet niet of 
ze de info kende en 
onderzocht heeft.  

Na een hoop heisa in 2013, roept  dit 
wederom de nodige vragen op, die we 
3 december naar B&W stuurden. Hope-
lijk komt er nu eindelijk eens ophelde-
ring in dit dossier.  
 
SP-raadslid Ton Heerschop: “In mei 
2013 kwam de Rekenkamer Venlo naar 

buiten met een quick scan naar 
de gronddeal voor de bioscoop 
op de Picardie. Dit onderzoek 
zou de afsluiting moeten zijn 

van een discussie of er wel of niet een 
bewuste opzet was om een Roermond-
se projectontwikkelaar te bevoordelen 
bij de gunning van de bouw.”  
 

“Nu blijkt uit onderzoek, via een WOB-
verzoek van Dagblad de Limburger, dat 
er in 2011 een collegebesluit is geno-
men waarin staat dat de gemeente de-
ze projectontwikkelaar in het verleden 
actief heeft benaderd met de vraag de 
ontwikkeling van een bioscoop in over-
weging te nemen.” 
  
Dit is in tegenstelling tot wat het ge-
meentebestuur tot op heden steeds 
beweerde, namelijk dat projectontwik-
kelaar Van Pol de gemeente benaderde. 

Het initiatief werd echter door toenma-
lig wethouder Verheijen genomen. 
 

Die VVD-wethouder vroeg aan Van Pol 
om in Venlo de bioscoop te gaan bou-
wen, lang voordat er een besluit lag 
over de bouw en de aanbesteding daar-
voor. Andere ontwikkelaars zijn dus 
niet afgehaakt wegens “te kleine winst-
marges”, zoals steeds door B&W werd 
beweerd, maar omdat vooraf al beslo-
ten was dat Van Pol de aanbesteding 
kreeg gegund. 
  
Het collegebesluit uit 2011 waarin dit 
allemaal staat, was geheim maar is 
door de krant uit de doofpot gehaald, 
en ook in bezit van de SP die er meteen 
pittige raadsvragen over indiende. 
 

Heerschop: “Het door B&W meten met 
twee maten, de vriendjespolitiek, het 
bevoordelen van de ene ondernemer 
boven de andere… 
We hebben het meer-
maals aangekaart en 
onze afschuw over 
uitgesproken maar 
volgens B&W verliep alles altijd orden-
telijk. Het tegendeel lijkt echter waar.” 
 
Het vreemde is, dat onduidelijk is of de 
Rekenkamer wist van dit collegebesluit 
en of dat onderdeel is geweest van het 
rekenkameronderzoek.  
“Als dat document uit 2011 niet aan de 
onderzoekers van de Rekenkamer in 
2013 is meegegeven, en dus ook onbe-
kend bij de gemeenteraad, dan heeft 
het gemeentebestuur opnieuw een fiks 
probleem.”, zegt Heerschop.  

Nieuwe feiten bioscoopdeal: onderste steen boven! 
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SPeerpunten 

Om het nieuwe jaar feestelijk in te lui-
den vindt op 4 januari onze Nieuw-
jaarsbijeenkomst plaats die gecombi-
neerd wordt met een ledenvergadering.  
 

Er wordt kort teruggeblikt op wat we 
hebben gedaan in 2015 en kijken voor-
uit op wat we voor elkaar willen krijgen 
in 2016. Hiervoor worden onder andere 
de raadsleden kritisch bevraagd.  
 

Schroom niet om het afdelingbestuur 
en/of de raadsfractie te vertellen wat er 
goed gaat maar vooral wat er beter 
kan, waar op gelet dient te worden, 
welke acties opgepakt kunnen worden 
of wat er (meer) aandacht verdient.  
 

Alle kritiek, ideeën, vragen en opmerk-
ingen zijn welkom; daar wordt onze SP 
alleen maar beter van!  

Uitnodiging Nieuwjaarstreffen met Jaarvergadering 
De bijeenkomst wordt gehouden op 
maandag 04 januari 2016 vanaf 
19.30 uur in de achterzaal van Café de 
Inaborg, Lingsforterweg 11 in Arcen. 
Alle leden en sympathisanten zijn wel-
kom om samen te proosten op het 
nieuwe jaar.  
We starten met een drankje en pau-
zeren met een hapje. Graag tot ziens!  

http://www.venlo.sp.nl
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De gemeenteraad is eind november dan toch akkoord 
gegaan om de omroep financieel te steunen en ze 
daarmee van een faillissement te behoeden. Het be-

sluit volgde na een verhit debat vol 
wonderlijke wendingen zoals de coali-
tiepartijen (VVD, CDA, PvdA, VenLo-
kaal) die met elkaar in de clinch la-
gen, en er zelfs een politieke rel ont-

stond omdat wethouder Teeuwen (CDA) de raad on-
juist leek te hebben geïnformeerd. 
De gemoederen liepen hoog op, de vergadering moest 
meerdere keren langdurig worden geschorst voor on-
derling overleg. 
  
SP-raadslid Ton Heerschop: “Dat Omroep Venlo in de 
problemen zat wisten we al. Het door de gemeente 
gewenste verhuizen naar de Nedinsco Fabriek blijkt 
achteraf een dure operatie met torenhoge huur. De 
gemeente speelde dus zelf ook een rol bij de financiële 
problemen van de omroep.” 
 
“Het debat was een bizarre vertoning. Een coalitie die 
tot op het bot verdeeld is over de manier waarop de 
omroep moet worden gered en dan een college dat 
met ongekend zwak optreden wederom enorme ver-
warring weet te veroorzaken. En de burgemeester die 
de zaak uiteindelijk moet sussen.” 
 
De omroep krijgt nu 195.000 euro van de gemeente 
Venlo om de acute schulden op te lossen en voor een 
crisismanager aan te stellen die de organisatie gaat 
saneren zodat de noodlijdende omroep weer een fi-
nancieel gezonde toekomst tegemoet kan gaan. “We 
mogen het hopen maar twijfels blijven bestaan.” 

Eind november werd in de gemeenteraad opnieuw ge-
sproken over de omstreden in aanbouw zijnde multi-
functionele accommodatie (MFA) in Arcen die plaats 
moet bieden aan kinderopvang, basisschool, sporthal 
en gemeenschapshuis. Nieuwbouw aan de historische 
dorpsrand die de omgeving ontsiert en zorgt voor een 
boel leegstand in de dorpskern. De soap rond de MFA 
heeft Arcen verdeeld in een kamp met uitgesproken 
voorstanders en tegenstanders. 
 

GroenLinks, SP en D66, vroegen een interpellatie-
debat aan (een zwaar middel om informatie boven 
water te krijgen) over de uitspraak van de Raad van 
State, de hoogste bestuursrechter, die op 11 novem-
ber de vergunning voor de MFA vernietigde.  
De bouw had nooit goedgekeurd mogen worden maar 
omdat de bouw al vergevorderd is mag het gemeente-
bestuur zelf bepalen wat ze met 
de uitspraak doet. B&W besloot 
dat het gebouw blijft staan on-
danks eerdere belofte het besluit 
te heroverwegen en te handha-
ven (afbreken) als ze in het ongelijk werd gesteld.  
 

Desondanks bouwt B&W de MFA af, de omgeving 
wordt niet hersteld, alternatieven niet bekeken. Zulk 
bestuurlijk onbetrouwbaar gepruts kan niet onbespro-
ken blijven en dus vroegen we een debat aan.  
Maar zelfs na diverse verzoeken bleef B&W onwrikbaar 
en schonk daarmee weinig vertrouwen. Een motie van 
treurnis werd alleen door de aanvragers van het debat 
gesteund. Sterker, de rest van de raad zweeg enkel. 
 

De SP zou graag zien dat Arcen weer één wordt, dat 
de gemeente de tweespalt oplost. Maar helaas... 

Kromme situatie bij Keulse Barrière  
 
SP-raadslid Petra Raijer: “De eigenaar van het chauf-

feursrestaurant de Nieuwe Keulse benaderde 
ons met een noodkreet. Hij krijgt van de ge-
meente Venlo geen antwoord op vragen over 
bijvoorbeeld een 'spontane' afzetting van de 

toegang naar zijn bedrijf. Voor ons reden om pools-
hoogte te nemen om te zien wat er aan de hand is.” 
 
Sinds de A73/A74 is aangesloten op de Duitse snelweg 
BAB61 is er geen directe ontsluiting meer naar de 
Keulse Barrière. “Tijdens dit werkbezoek spraken we 
niet alleen met deze ondernemer maar ook met zijn 
klanten, de vrachtwagenchauffeurs die aan de Keulse 
Barrière hun rust nemen en in het wegrestaurant eten 
en douchen. Ze rijden er speciaal een stuk voor om.” 
  
De gemeente is verantwoordelijk voor de parkeer-
plaats. Lichte schade aan het wegdek, kleine verzak-
kingen van klinkers en tegels en afbrokkeling van het 
aansluitende asfalt, is voor de gemeente kennelijk 
reden om de hele doorgang af te zetten. Heel raar. 
 

Raijer: “Door de afsluiting van de parkeerplaats is de-
ze niet meer voor voertuigen bereikbaar, waardoor 
vrachtauto's noodgedwongen op de vluchtstrook aan-
gewezen zijn. Vooral het bijzonder transport dat de 
grens moet passeren parkeert daar in afwachting van 
hun begeleiding. Levensgevaarlijk en volstrekt onno-
dig. Waarom is de toegang afgesloten, waarom wordt 
het wegdek niet gerepareerd?” 
  
“Daarover en over meer zulke zaken willen we ophel-
dering krijgen. Daarvoor stuurden we 16 november 
raadsvragen naar het gemeentebestuur.” 

Elke maand komt de Kerngroep bijeen, waarin wordt 
gesproken over actuele kwesties, standpuntbepaling 
en mogelijke acties. Deze bijeenkomsten mogen beter 
bezocht worden. Daarom willen we komend jaar volop 
aandacht besteden aan scholing voor onze leden en 
sympathisanten.  
Uiteraard ook met het oog op volgende verkiezingen 
en het samenstellen van de kandidatenlijst, maar 
vooral om onze leden iets anders, iets meer te kunnen 
bieden zoals het delen van kennis en een verdieping 
op bepaalde (actuele) onderwerpen. 
 

Denk daarbij aan thema’s als democratisering, het 
inrichten van de maatschappij, ideologie en hoe idea-
len om te zetten in daden, eerlijk delen, het nut van 
actievoeren, betere gezondheidszorg, integratie en 
geopolitiek, duurzaamheid en economie, inkomen en 
werkloosheid, enzovoorts.  

Elk onderwerp kunnen we aansnijden 
maar belangrijkste is dat er reuring ont-
staat, over waarom we iets doen en hoe 
dat beter zou kunnen. En daar hebben 
jou bij nodig! Iedereen heeft wel een be-

paalde motivatie waarom hij/zij lid is geworden van de 
SP, zaken die jij belangrijk vindt waar de SP zich sterk 
voor moet maken. Die zaken willen we graag horen! 
 

De scholingen vinden elke maand plaats op de tweede 
dinsdag van die maand. Locatie en tijdstip is 
steeds 20.00 uur in het Ontmoetingscentrum De Gla-
zenap, Spechtstraat 58 in Tegelen.    
 

De eerste bijeenkomst is 12 januari, graag tot dan! 
Vragen? Vragen! Bel of mail met onze scholingsleider 
Stefan Hugues: 06-52350717 of hugues@home.nl 

Absurd debat redding Omroep Venlo 

Vanaf januari nieuwe scholingsronde 

Interpellatiedebat over MFA Arcen 


