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OVERLASTGEVENDE MESTVERWERKER 
BIJ AMERICA GEMATST
Nabij de kern America draait al jaren 
het mestverwerkingsbedrijf van Wil-
lems. Klachten over de enorme (stank)
overlast voor de omwonenden werden 
aanvankelijk niet serieus genomen 
door de gemeente en de provincie. Uit-
eindelijk werd een dwangsom opgelegd. 

De provincie is op verschillende manieren 
financieel verbonden met Willems. Het 
bedrijf krijgt heel veel geld uit het provinci-
aal innovatiefonds LEF (Limburgs Energie 

GEMEENTE HORST AAN 
DE MAAS IN FINANCIEEL 
ZWAAR WEER
De gemeente heeft een tekort van zo’n 
2,5 miljoen euro, de kosten van de co-
ronacrisis en de stikstofcrisis nog niet 
meegeteld. B&W kondigt een verhoging 
aan van de belastingen (OZB) en bezui-
nigingen waarover binnenkort wordt 
besloten. 

Ook de Wmo en de jeugdzorg staan onder 
druk, net als de sociale werkvoorziening 
voor mensen met een arbeidshandicap.  

HORST A/D MAAS SPECIAAL
Een uitgave van de SP Horst aan de Maas • Reacties? Graag!  SP-Horst aan de Maas, Kruisstraat 18, 5963 AL Hegelsom 
T 077 398 53 12 E horstaandemaas@sp.nl I horst.sp.nl • Alle foto’s: SP-Horst aan de Maas, tenzij anders vermeld

Sluit je nu aan bij onze beweging en word Vriend voor Rechtvaardigheid. 
Je ontvangt dan belangrijk nieuws van Lilian en de SP. En je krijgt een gratis 
welkomstpakket thuisgestuurd! 

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel op naar: SP, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort
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  Ik wil lid worden van de SP

De coronacrisis heeft ons laten zien wat daad-
werkelijk van waarde is in onze samenleving. Wie het 
land draaiende houden als het erop aan komt en hoe 
de kracht van de samenleving zoveel sterker is dan 
alleen het individu. 

Neem de mensen die werken in de zorg. Deze 
crisis laat ons opnieuw zien hoe belangrijk goede 
zorg is. Maar ook: hoeveel meer waardering onze 
zorgverleners verdienen. Het mag niet alleen bij een 
applaus blijven. 

De komende tijd zal de vraag ook zijn wie de 
rekening van deze crisis moet betalen. Als het aan 
de gevestigde partijen ligt, dan gaat het hetzelfde 
als met de financiële crisis tien jaar geleden: terwijl 
grote bedrijven en aandeelhouders snel weer 
winst maakten, moesten mensen loon inleveren, 
werden pensioenen gekort en werd er flink op zorg, 
onderwijs en veiligheid bezuinigd. Dat mogen we niet 
nog een keer laten gebeuren! Nu is het tijd om het 
anders te doen.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat de rekening 
van de crisis daar gelegd wordt waar die hoort. 
Dat betekent dat we niet bezuinigen op de publieke 
sector, maar juist investeren. Dat we samen de 
ongelijkheid aanpakken door bedrijven en de super-
rijken hun eerlijke deel te laten betalen.

Verandering is nodig en is mogelijk. Samen kunnen 
we dat tot stand brengen. Samen kunnen we sociaal 
en eerlijk uit deze crisis komen. Doet u met ons mee?
 
Met vriendelijke groet,
Lilian Marijnissen

EERLIJK UIT DE CRISIS
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Fonds). Door ‘fouten’ van de gemeente 
Horst aan de Maas en een een-tweetje met 
twee bestuurders van de provincie werd de 
dwangsom door de rechter opgeheven en de 
vergunning voor de uitbreiding van 58.000 
ton naar 450.000 ton mest verleend. Dit tot 
grote woede van de omwonenden en een 
deel van de gemeenteraad van Horst aan 
de Maas. In oktober besluit de raad of de 
gemeente mee gaat met de plannen van Wil-
lems en de provincie. De SP zal er alles aan 
doen om hier een stokje voor te steken. •

Allerlei initiatieven in de kleine dorpen gaan 
waarschijnlijk niet door. Er wordt veel geld 
uitgegeven aan de renovatie van ’t Gasthoês 
in Horst en daar bovenop wil B&W een 
nieuw zwembad. En dat terwijl het huidige 
zwembad nog jaren mee kan. De SP wijst de 
koers van dit college (CDA, Essentie, D66/
Groen Links en PvdA) af.  
Stop met prestigeprojecten zoals Afslag 10 
en kijk naar wat de mensen écht nodig  
hebben! •

Al jaren heeft de gemeente – tegen  
de wens van de SP – bezuinigd op 
het bibliotheekwerk. De locaties 
in Grubbenvorst en Sevenum zijn 
gesloten en in Horst wordt de bieb 
gedwongen te verhuizen naar  
’t Gasthoês. 

Het lijkt er op dat de bieb steeds gebruikt 
wordt als sluitpost van de begroting. Wij 
pleiten voor een bieb die mensen steunt 
bij (leren) lezen, leesplezier verschaft en 
allerlei culturele activiteiten ontplooit. 
Het onlangs vastgestelde kunst- en 
cultuurbeleidsplan van de gemeente 
liet ‘kunst’ onbelicht, terwijl die een 
belangrijkere rol moet spelen in de 
samenleving. Dat kan met de gemeente 
als opdrachtgever. Maar ook door bij-
voorbeeld gemeentelijke accommodaties 
beschikbaar te stellen voor exposities.  
De hele raad stemde in met het SP-voor-
stel hierover. Maar een écht kunstbeleid 
is er niet gekomen. En dan te bedenken 
dat de kunstsector tijdens de corona-
crisis ook al veel te lijden heeft. •

KUNST EN CULTUUR: 
ONDERGESCHOVEN 
KINDJE



Het treinverkeer tussen Venlo en Eindhoven veroorzaakt flinke geluids- en 
trillingsoverlast voor omwonenden, onder andere in America. SP’ers Mariet 
Roelofs en Michael Van Rengs gingen met een enquête over de spooroverlast 
bij de mensen langs. 

Het daaruit resulterende rapport werd gepresenteerd in een overvol dorpscafé 
vlakbij het spoor en aangeboden aan de wethouder. Een werkgroep, ontstaan 
vanuit de SP en bestaande uit aanwonenden van het spoor, ging in gesprek met 
de gemeente en de NS over geluiddempende maatregelen. Onlangs heeft de NS 
proeven gepresenteerd om de geluids- en trillingsoverlast weg te nemen. Een 
oplossing is dus in zicht. •

OVERLAST DOOR TREINVERKEER 
VENLO-EINDHOVEN

De intensieve veehouderij krijgt 
nog steeds ruim baan van dit 
college, ondanks de overlast en 
gezondheidsschade. Onder leiding 
van CDA’ers Driessen, Knops, Litjens, 
Vostermans en sinds kort Tegels 
is onder de koepel van het Nieuw 
Gemengd Bedrijf (NGB) de grootste 
kippenstal van Nederland en een van 
de grootste varkensstallen in onze 
gemeente gebouwd. 

Mogelijk komt ook een van de grootste 
mestverwerkingsfabrieken van Nederland – 
RMS – naar Horst aan de Maas. Dit terwijl de 
mestverwerkingscapaciteit in de gemeente 
al veel te hoog is. Horst aan de Maas dreigt 

SCHADELIJKE INTENSIEVE VEEHOUDERIJ  
KRIJGT NOG STEEDS RUIM BAAN

het mestputje van Zuid-Oost Nederland te 
worden!  

Vanaf het aantreden van het huidige college 
loopt er al een discussie over de nadelige 
gevolgen van de vee-industrie (veeteelt en 
mestverwerking) op de volksgezondheid. 
Maar een toekomstvisie op de veehou-
derijen in Horst aan de Maas ligt er nog 
steeds niet. Ondertussen wordt wél – onder 
heftige kritiek van de SP-fractie – een nieuw 
bestemmingsplan voor het buitengebied 
en een ‘ontwerpgeurbeleidsplan’ goedge-
keurd door de meerderheid van de raad. De 
intensieve veehouderij krijgt vrij spel en 
zet daarmee de gezondheid van de burgers 
onder druk! •

De huren van sociale en particuliere 
woningen zijn weer flink gestegen, terwijl 
veel huurders – onder andere als gevolg van 
de coronacrisis – het financieel moeilijk 
hebben. De SP heeft daarom voorgesteld 
de huurstijgingen dit jaar niet door te laten 
gaan. Minister Ollongren (D66) negeerde 
echter een Kamerbreed ondersteunde motie 
om de huren te bevriezen, waardoor de 
huren toch zijn gestegen. Maar de acties 
tegen de huurverhoging – en tegen ander 
malheur bij de sociale huurwoningen zoals 
schimmelvorming en slechte service – gaan 
gewoon door. ‘Sociale’ huurwoningen 
verworden anders tot ‘asociale’ 
woonkazernes! •

SP VOERT ACTIE TEGEN 
HUURVERHOGINGEN

SP IN DE 
GEMEENTERAAD
De SP-fractie bestaat momenteel uit drie 
personen: fractievoorzitter Sonja van 
Giersbergen (midden) en Aniet Fonteyne en 
Michael Van Rengs. 

MEER WETEN?
Meer weten over de activiteiten van de SP  
in Horst aan de Maas? Bijvoorbeeld over  
de actiegroepen van de SP, zoals de werk-
groepen Huisvesting Arbeidsmigranten, 
Klimaatrechtvaardigheid, Land- en 
Tuinbouw Noord-Limburg, Spoor America 
of de comités Nationaal ZorgFonds of 
‘t Zwembad mót bliêve. Mail dan naar: 
horstaandemaas@sp.nl 

•  Betere mondzorg voor kinderen en 
ouderen 
Het Nationaal ZorgFonds – een initiatief 
van de SP – gaat in Horst aan de Maas 
onderzoek doen naar de mogelijkheden 
om de mondzorg te verbeteren en doet dat 
samen met instellingen en deskundigen. 
Het comité rapporteert binnenkort de 
resultaten van haar onderzoek. 

•  Een zorgbuurthuis in elke kern 
In Noord- en Midden-Limburg wordt door 
de SP-afdelingen onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheden van een zorgbuurthuis 
in de kernen. Het zorgbuurthuis moet 
het gat opvullen dat gevallen is door het 
verdwijnen van de verzorgingshuizen als 
gevolg van het bezuinigingsbeleid van het 
vorige kabinet-Rutte. De resultaten van het 
onderzoek worden in het voorjaar van 2021 
gepresenteerd. •

Bij de uitgangspunten van energiebeleid 
zijn voor de SP de economie, de natuur 
en de betaalbaarheid voor iedereen de 
belangrijkste uitgangspunten. Daarom 
vindt de SP dat we de energietransitie 
niet aan de markt kunnen overlaten. 

Energie is een basisbehoefte en moet voor 
iedereen toegankelijk en beschikbaar 
zijn. Dat betekent dat de overheid de regie 
moet nemen zodat de mensen met de 
laagste inkomens het eerst profiteren van 
en meedoen aan duurzame energie. Bij de 
aanleg van zonneparken – zoals het project 
in Evertsoord – moet grondspeculatie 
voorkomen worden en moet goed gekeken 
worden naar alternatieven. In plaats 
van goede landbouwgrond en natuur 
op te offeren, kunnen we beginnen met 
het plaatsen van zonnepanelen op de 
‘blokkendozen’ op industrieterreinen. •

SP-INITIATIEVEN VOOR 
GOEDE ZORG IN HORST 
AAN DE MAAS:

KLIMAATRECHTVAAR-
DIGHEID GROTE KLUS

In 2015 deed de Raad van State uitspraak 
over bezwaren van omwonenden en 
comité Behoud de Parel in Grubbenvorst 
tegen de komst van de zogenaamde 
Centrale Zandverwerkingsinstallatie 
(CVI) in Raaieind. Ook de SP toonde zich 
in de gemeenteraad fel tegenstander 
van de komst van de CVI, onder andere 
omdat daarmee natuurgebied werd 
aangetast. 

Volgens de gemeente was de komst van de 
CVI noodzakelijk in verband met projecten 
die de gemeente moesten beschermen tegen 
hoogwater. Door de bezwaarmakers werd 
naar voren gebracht dat die projecten hele-
maal niet uitgevoerd zouden worden. Maar 
de gemeente wees die suggestie fel van de 
hand en de Raad van State gaf de gemeente 
het voordeel van de twijfel. Nu blijkt dat 
de projecten inderdaad niet doorgaan en 
de bezwaarmakers toentertijd dus gelijk 
hadden. Rijk en provincie hebben namelijk 
een nieuwe visie op bestrijding van hoog-
water waarin uitdieping van de Maas en de 
bijbehorende zandverwerking niet nodig 
zijn. De SP vindt dat de CVI alsnog gesloten 
moet worden.  •

GEMEENTERAAD  
MISLEID BIJ ZANDVER-
WERKINGSCENTRALE 

Al in de jaren ‘90 zette de SP het 
onderwerp arbeidsmigranten op 
de agenda met het rapport ‘De 
tuinbouwmaffia onder de loep - Over 
tuinders die klagen en werkers die 
daar de wrange vruchten van plukken’. 
Problemen opgelost? Helaas niet. 

Uitzendbureaus, handige boeren en inves-
teringsmaatschappijen hebben een nieuwe 
melkkoe gevonden: het huisvesten van grote 
groepen arbeidsmigranten in ‘woonkam-
pen’. Omwonenden maken zich zorgen over 
de leefbaarheid met zoveel arbeidsmigran-
ten samen opgesloten in kleine kamertjes in 
hun buurt. Voor de SP reden om de Werk-

SLECHTE WOONOMSTANDIGHEDEN 
ARBEIDSMIGRANTEN

groep Huisvesting Arbeidsmigranten op te 
richten, voornamelijk bestaande uit burgers 
die vaak buitenspel staan. 

De werkgroep wil ervoor zorgen dat er niet 
alleen gedacht wordt aan het belang van 
ondernemers die zo goedkoop mogelijk aan 
arbeid willen komen, maar óók aan de bur-
gers die ongewild geconfronteerd worden 
met huisvesting van grote groepen arbeids-
migranten in hun buurt. Inmiddels heeft er 
tussen de werkgroep en het gemeentebe-
stuur een aantal gesprekken plaatsgevonden 
die effect lijken te hebben zodat de buurten 
beter in beeld komen. •


