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Verkiezingsprogramma ‘Voor elkaar’ gepresenteerd

AGENDA

Met de verkiezingen in aantocht (op 21
maart) willen we graag meer de aandacht vestigen op ons verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. We merken dat dit nog niet bij iedereen bekend
is en dat is natuurlijk nu net niet de
bedoeling. Heb jij hem al bekeken?

meente die écht oog heeft voor de
mensen in de wijken. We hebben een
duidelijke visie voor ogen van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid van
mensen en solidariteit; kernbegrippen
voor een betere en socialere gemeente.
Voor jezelf, voor elkaar, voor Venlo!”

Op onze website www.venlo.sp.nl staat
alle relevante informatie rondom de
verkiezingen; van standpunten, redenen, interview, wetenswaardigheden,
agenda tot uiteraard het programma en
de kandidatenlijst.

Hangt de poster al bij jou?

Bekijk en/of download beide op de
website. Als het hele verkiezingsprogramma - met onderbouwingen en de
zaken die we in de afgelopen vier jaar
voor elkaar kregen - te veel van het
goede is dan kun je ook de verkorte
versie op hoofdlijnen bekijken. Daarin
staan alleen de speerpunten per hoofdstuk opgesomd met een samenvatting
en een financiële verantwoording.
Onze SPeerpunten zijn onder meer:











Zorg en welzijn brengen we op orde.
De gemeente staat weer in dienst van
de mensen.
Veilige en leefbare wijken en dorpen.
Meer betaalbare sociale huurwoningen.
Werk moet lonen. Steun aan MKB.
Echte armoedebestrijding.
Iedereen spreekt de taal en doet mee.
Betrouwbaar en transparant bestuur.
Geen kabelbaan over de Maas.
Gezonde financiën zonder verder te
bezuinigen door slimmer te begroten.

Lijsttrekker Ton Heerschop: “Met dit
programma en een groep van 50 gemotiveerde kandidaten op onze lijst
gaat de SP het verschil maken. We willen laten zien dat
we niet alleen lef en durf
hebben maar ook de verantwoording willen en kunnen
nemen.”
“Het roer in Venlo moet radicaal om.
Mensen moeten op de eerste plaats
komen, niet het geld of prestigeprojecten. Het is nu de tijd om na jaren van
falend bestuur en het meten met twee
maten een nieuwe koers te kiezen. Een
echt sociale koers met gelijkwaardige
kansen voor iedereen. Laat het iedereen weten en stem de SP in het gemeentebestuur.”
“De SP gaat voor een nieuw-Venlo van
hoop en nieuw optimisme, een ge-

Ook een poster is een goed middel om
kiezers attent te maken op onze partij.
Des te meer SP in het straatbeeld des
te vaker mensen het zien, des te bekender we worden, des te eerder men
geneigd is SP te gaan stemmen.
Ondersteun
de
campagne en hang
een of meer posters goed zichtbaar
op.
We
hebben
posters in de afmetingen A3 t/m A0.
Stuur een e-mail
naar: venlo@sp.nl
of bel met 06 340
69 796 (Petra Raijer) dan zorgen wij
dat je spoedig de poster(s) krijgt.
Overtuig ook uw buren, collega’s, familie, vrienden en bekenden om er een te
bestellen. Laat zien dat Venlo 100%
sociaal moet worden!

Verkiezingen winnen? Help mee!
Op 21 maart zijn de verkiezingen. Hoe
mooi zou het zijn wanneer we onze inzet van de afgelopen jaren kunnen verzilveren? Als we winst willen behalen
moet er wel wat gedaan worden. Vanzelf gebeurt er niets.
Heb je tijd om in een wijk(je) folders te
bezorgen? Kun je meehelpen campagnespullen uitdelen?
Meld je dan alsjeblieft bij het campagneteam. Bel 06 340 69 796 (Petra
Raijer) of stuur een e-mail met je gegevens naar: venlo@sp.nl
Vooral bij het huis-aan-huis bezorgen
van onze folders hebben we nooit mensen genoeg voor. Alle hulp, hoe klein
ook, is meer dan welkom en nodig.
Samen verzetten we bergen! Draag ook
je steentje bij en help mee.
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Fractieoverleg op maandag
26 februari, 5 en 12 maart, om
19.30 uur in de fractiekamer,
Hanzeplaats 1 te Venlo.

Bestuursoverleg op dinsdag
6 maart en 3 april. Steeds om
19.30 uur in de fractiekamer.
 Bijeenkomst Denktank op
dinsdag 13 maart en 10 april.
Steeds om 20.00 uur in Boulevard Hazenkamp, Albert Verweystraat 6 in Blerick.
 Zaterdag 24 maart is weer
de leukste actie van het jaar en
staan we weer in Velden bij de
kerk om de wandelaars van de
Venloop van SoeP te voorzien.
Alle hulp is welkom, doe mee.
 Kijk bij de Agenda op onze
website voor alle activiteiten,
acties en debatten rondom onze
campagne voor de verkiezingen: www.venlo.sp.nl/agenda

 Ombudstaak SP
hulpdienstvenlo@sp.nl

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

FRACTIE
 Raadslid, fractievoorzitter
Ton Heerschop, 077-37 37 307
ton.heerschop@gmail.com
 Raadslid, fractiesecretaris
Alex. Vervoort, 06-45 61 16 49
avervoort@sp.nl
 Raadslid
Petra Raijer, 06-34 06 97 96
petraraijer63@gmail.com
 Raadslid
Stefan Hugues, 06-52 35 07 17
hugues@home.nl

Buurtonderzoek Gelissensingel
Naar aanleiding van een eerder bezoek, na klachten
over overlast, gingen we zaterdag 27 januari met een
grote groep SP’ers een gedeelte van
Venlo-Zuid in om deur aan deur met
bewoners te praten wat er speelt in
de wijk. De verkregen informatie is
voor ons reden om raadsvragen te
stellen over de overlastsituatie.
We kregen eerder die maand namelijk een verzoek om
te komen praten met vooral bewoners van de Prof.
Gelissensingel, Mina Krusemanstraat en Anne Frankstraat over de overlast in de wijk ‘De Oude Beemden’,
het gedeelte tussen het ziekenhuis en het Crescendocomplex, Tegelseweg en de Maas.
Fractievoorzitter Ton Heerschop: “Ons bezoek laatst,
en de verkennende gesprekken met enkele mensen,
bracht de buurt in beweging; men wilde ons
overal laten kijken en iedereen wilde met de
aanwezige SP'ers spreken.
Dit gaf ons een beeld dat er echt iets mis is,
wat nader onderzocht moest worden voordat
we er verdere actie op kunnen ondernemen.”
Raadslid Stefan Hugues: “Niet alleen aan huis spraken
we met bewoners maar ook hadden we een tent opgezet bij het speeltuintje aan de Tiberstraat. Van daaruit
waren we goed zichtbaar en aanspreekbaar en kregen
we dan ook van menig omwonende bezoek die z’n
verhaal kwijt wilde.”
Ton Heerschop: “De meeste bewoners klagen
over toenemende verkeersdrukte en het lawaai daarbij
maar ook de luchtkwaliteit die verslechtert (zwarte
roetaanslag op tuinmeubilair) en de buurt die zienderogen achteruit gaat door onder meer verloedering en
een huisjesmelker die het kennelijk allemaal niet zo
nauw neemt.”

Stefan Hugues: “De verkregen informatie hebben we
uitgezocht en geanalyseerd, en over met name de
verkeersoverlast hebben we vandaag raadsvragen ingediend richting het gemeentebestuur.
Daarmee spreken we ook de wethouder aan
over zaken die allang geregeld hadden moeten
zijn, zo stellen de buurtbewoners die meerdere
keren met de gemeente om tafel zaten.”
Een videofilmpje met interviews van het wijkbezoek
kun je hier bekijken: https://youtu.be/5rMCtJ9J78c

Ton en Stefan beide genomineerd
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan
campagnebureau BKB, de Volkskrant en omroep WNL
op zoek naar de beste lokale politicus van Nederland.
Iemand (bij ons onbekend wie) heeft SPfractievoorzitter Ton Heerschop en raadslid Stefan Hugues genomineerd voor de
verkiezing 'beste raadslid van Nederland'.
Zou wel erg tof zijn wanneer er iemand
uit de gemeente Venlo als beste raadslid
uitgeroepen wordt.
In Venlo kreeg Ton al eens de prijs voor 'beste debater', ‘beste raadslid’ zou dan een mooi vervolg en erkenning zijn van beider inzet en bevlogenheid. Klik op
de link bij en breng uw stem uit: http://tiny.cc/82wjry
Tot 7 maart kunt u stemmen. Daarna bepaalt een jury
wie er van de kandidaten doorgaan naar de tweede
ronde, waarvoor er opnieuw gestemd kan worden op
de favoriete kandidaat. Dat kan dan tussen 10 en 18
maart.
Vervolgens gaan de vier kandidaten met de meeste
stemmen naar de finaleronde. Op 20 maart wordt op
tv bij de NPO de winnaar bekend gemaakt.

Stefan Hugues is partijbestuurslid en regiovertegenwoordiger
Ons gemeenteraadslid Stefan Hugues is gekozen tot
regiovertegenwoordiger voor de SP-afdelingen in
Noord- en Midden-Limburg, en is daarmee tevens lid
geworden van het landelijk partijbestuur van de SP.
Onlangs hebben, tijdens hun regionale overleg, de
gezamenlijke SP-afdelingen Stefan hiervoor aangewezen als gewenste kandidaat. Partijvoorzitter Ron Meyer heeft hem daarop gevraagd om per direct de functie in te vullen voor in ieder geval de komende 2 jaar.
Stefan Hugues: “Ik ben erg blij met het vertrouwen dat men in mij stelt. Ook ben ik
trots dat ik als actief lid van de Venlose SPafdeling deze functie mag uitvoeren, die
een volgende stap betekent in mijn politiekbestuurlijke rol.”
Hugues vervult zijn nieuwe taken naast zijn huidige
baan en functie als gemeenteraadslid, hierin verandert
dus niets. Sterker, Hugues staat op plek 5 van de SPkandidatenlijst voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.
Regiovertegenwoordigers binnen de SP zijn aanspreekpunten voor de lokale afdelingen. Hoewel afdelingen autonoom zijn in hun optreden heeft een regiovertegenwoordiger de taak om de ontwikkeling van
besturen en fracties te bewaken en hen gevraagd en
ongevraagd te adviseren bij vraagstukken van zowel

organisatorische als politieke aard. Uit hoofde van deze functie maken regiovertegenwoordigers deel uit
van het landelijke partijbestuur.
Sinds maart 2014 neemt Hugues zitting in de gemeenteraad van Venlo. Daarin heeft hij de nodige initiatieven en alternatieven voorgesteld rondom sociale
woningbouw en vooral op het gebied van zorg en welzijn. Daarnaast was hij lid van de onderzoekscommissie naar de gang van zaken in de stadswijk Q-4, dat
eind 2017 met een vernietigend rapport kwam.
De regiobestuurders uit de 20 SP-regio’s zijn onderdeel van het landelijk partijbestuur. De voorzitter (Ron
Meyer), de secretaris, en 13 algemeen bestuursleden
zijn allen gekozen door de leden op het partijcongres,
20 januari jl. Ook de fractievoorzitters van de Eerste
Kamer, Tweede Kamer en EU-fractie hebben zitting in
het partijbestuur.
Stefan Hugues neemt het stokje over van Joep Gielens
van de SP uit Venray, wiens termijn er op zit.
Mooi detail: In de periode 2011-2013 vervulde raadslid/ fractievoorzitter Ton Heerschop uit Tegelen dezelfde functie als partijbestuurslid en regiovertegenwoordiger. De SP-Venlo is er dan ook trots op dat wederom
een lid van onze SP-afdeling voor deze functie werd
gevraagd.
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Gevolgen aanstaande fusie tussen ziekenhuizen Venlo en Roermond?
Vanuit bronnen binnen een vakbond heeft de SP vernomen dat het VieCuri ziekenhuis in Venlo/Venray per
1 januari 2019 wil gaan fuseren met het Laurentius
ziekenhuis in Roermond. Welke gevolgen dit heeft is
onduidelijk. Via raadsvragen willen hier achter komen.
Die dienden we op 9 februari in.
Raadslid Alexander Vervoort: “Als grootste werkgever
van Venlo en medisch centrum voor NoordLimburg, is het Viecuri van groot belang, ook
voor de gemeente lijkt ons. Middels vragen
aan het college willen we dan ook te weten
komen hoe zij tegen deze fusie aankijkt en of
ze op enige wijze betrokken is bij de plannen en welke
consequenties die voor de regio Venlo gaan hebben.”
Het Laurentius wilde in 2007 nog fuseren met het ziekenhuis in Weert maar die laatste stapte uit de onderhandelingen uit vrees te veel te moeten inleveren.
Sinds 2015 werken Viecuri en Laurentius al samen en
spraken af om diverse ondersteunende diensten zoals
ICT, maar ook ingrepen op centrale locaties, samen te
voegen. Dat gaat kennelijk nog niet ver genoeg.
Raadslid Stefan Hugues: "Naar aanleiding van
eerdere fusies van ziekenhuizen is uit onderzoek door de Autoriteit Consument en Markt
gebleken dat fusies prijsverhogend werken."
Reden voor de SP-fractie tot het stellen van raadsvragen. Zo willen we weten of de gemeente op enige manier in overleg is met het ziekenhuis VieCuri over haar
rol als grootste werkgever in onze gemeente, en of
hierbij gesproken over een fusie met het Laurentius?
Ook vernemen we graag of B&W bereid is om met VieCuri in overleg te gaan teneinde de werkgelegenheid

binnen deze organisatie te waarborgen, juist als er
sprake is van een fusie? We zien graag dat B&W een
lans breekt voor de medewerkers die dagdagelijks bezig zijn met de zorg voor patiënten.
Ook vernemen we graag van B&W of er oog is voor de
bereikbaarheid van de acute zorg in zowel Roermond
als Venlo? En als nee, waarom een zo essentieel onderwerp niet in beeld is?
Zowel Laurentius als VieCuri hebben inmiddels omvangrijke verbouwingen ondergaan. Hierdoor zijn twee
moderne ziekenhuizen aan de oostzijde van NoordLimburg beschikbaar. Eventuele concentratie van acute zorg, high care of kindergeneeskunde of anderszins,
zal tot resultaat hebben dat op
één van beide locaties afdelingen leeg komen te staan. Dat
zou dan kapitaalsvernietiging
zijn, uitgevoerd met publiek
geld. Iets dat we moeten zien
te voorkomen dus vragen we aan de wethouder hoe
hij hiermee denkt om te gaan.
We zien dat in andere delen van Nederland ziekenhuizen soms samenwerking zoeken omdat anders bepaalde afdelingen wellicht moeten sluiten. Een recent
voorbeeld is de situatie van kindergeneeskunde en
verloskunde in Emmen. Deze situatie was ontstaan
door een tekort aan kinderartsen.
Het is onbekend of de fusie tussen beide ziekenhuizen
ook ingegeven is door mogelijke dreigende tekorten
aan expertise binnen bepaalde afdelingen maar als dat
zo is, dan zien we een rol voor de gemeente dan wel
via de Veiligheidsregio om te voorkomen dat er gaten
vallen in de geneeskundige zorg.

Strijdbaar SP-congres: Niet voor het belang van enkelen, maar voor elkaar!
Zaterdag 20 januari vond het 23e SP-congres plaats,
ditmaal in Hilversum. Bijna duizend leden, waaronder
ook van de SP uit Venlo, waren aanwezig om het congresstuk Voor Elkaar te bespreken en het nieuwe partijbestuur te kiezen. Ook werd afscheid genomen van
Emile Roemer en sprak Lilian Marijnissen in haar nieuwe functie als partijleider Nederland toe.
Bij de bespreking van het congresstuk Voor Elkaar
werden de uitgangspunten van de SP
verder aangescherpt. Ook enkele
voorstellen en moties werden aangenomen waarmee de standpunten van
de SP verder geactualiseerd werden.
“De toekomst is niet aan de roofkapitalisten maar aan
de mensen. De toekomst is niet aan de markt, maar
aan ons. Samen gaan we voor een wereld waar niet
het belang van enkelen telt, maar van ons allemaal!"
Bekijk de krachtige toespraak van de nieuwe SPpartijleider Lilian Marijnissen op het congres: https://
vimeo.com/251962695
De afgelopen weken is er in de afdelingen gestemd
voor een nieuw partijbestuur. Anders dan voorheen
kon elk lid zelf z’n stem uitbrengen, daar waar het
voorheen via afgevaardigden verliep.
Tijdens het congres werd de uitslag bekend gemaakt
en het nieuwe partijbestuur aangesteld.
Emile Roemer trad in december terug als voorzitter
van onze Tweede Kamerfractie. Op het congres kreeg
hij een daverend applaus voor de 8 jaar dat hij onze
partijleider was. Van de herkozen partijvoorzitter Ron

Meyer kreeg hij de gouden tomaat opgespeld, de
hoogste onderscheiding binnen de SP.
Een belangrijk punt voor de SP is het voortdurende
streven naar gemeenschapszin en solidariteit. De
mens is een sociaal wezen, solidariteit is cruciaal voor
een sterke samenleving. De gemeenschapszin wordt
bedreigd door een overheid die zich steeds meer terugtrekt. De publieke sector verschraalt, de markt
wordt steeds bepalender.
Ook in Venlo zien we dat gebeuren en ondertussen
zien we in de dorpen en wijken een verschraling van
het voorzieningenniveau en groeien de tegenstellingen
in de samenleving.
Bij de zorg voor kwetsbare mensen lijkt de portemonnee meer bepalender dan het leveren van goede zorg en kwaliteit. De
wijze waarop de gemeente Venlo
denkt het miljoenentekort in de
(jeugd)zorg terug te dringen gaat de
kwaliteit van de zorg zeker raken.
We krijgen steeds meer meldingen van mensen die
tussen wal en schip vallen, waarvan de zorg eindigt of
die plotsklaps verandert en vaak niet ten goede.
Zorg dient niet bekeken te worden met de bril van de
boekhouder op maar met de menselijke maat. Kostenreductie kan op zoveel andere manieren, daar heeft
de SP meermaals op gewezen en dat blijven we doen.
Bij de verkiezingen op 21 maart kun je afrekenen voor
de wijze waarop met de zorg omgegaan wordt.
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