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We zijn begonnen..... 
....met de nieuwe bestuursperiode in Kerkrade, en dat hebben ze in de 
diverse commissies en de raad al gemerkt. De afgelopen maand zijn we 
weer druk bezig geweest om Kerkrade weer iets socialer te maken.  

Veel leesplezier met deze tweede nieuwsbrief.
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Jonge Socialisten actief in Kerkrade  
(en daarbuiten) 
SP-Kerkrade heeft eigen afdeling ROOD 

Wie door Kerkrade loopt, ziet dat het aantal ouderen in onze gemeente 
goed vertegenwoordigd is. Niets mis mee natuurlijk, maar een 
bruisende stad kan natuurlijk niet zonder jongeren die zich nadrukkelijk 
mengen in het leven van alledag. Daarom is het zo mooi dat binnen de 
plaatselijke socialisten een groep jongeren is opgestaan om de afdeling 
ROOD op te richten: Jong in de SP en jong in Kerkrade.  

ROOD van de afdeling Kerkrade is natuurlijk niet alleen van plan een 
actieve bijdrage te leveren aan de SP in onze gemeente, maar ze willen 
uiteraard boeiende en leuke dingen gaan organiseren voor de jeugd in 
Kerkrade. Te denken valt aan debatten waarbij jonge sprekers aan het woord komen over thema’s als 
werk, studie en wonen. En natuurlijk zullen deze activiteiten afgewisseld worden met live-muziek en 
geëngageerde kunst. 

De supergemotiveerde groep is al voortvarend aan de slag gegaan met muziek en met deelname aan 
diverse acties. 

‘Burgerbelangen’ 

Een prachtige naam voor een lokale partij. Het behartigen van de belangen van de 
burger, wie kan het daar niet mee eens zijn? Maar dat maakt de naam meteen 
betekeningsloos, want welke belangen wil je anders dienen? 
Nu de partij Burgerbelangen met tien zetels de raad bezet, de meerderheid heeft in de 
coalitie, is het goed om even te kijken of de partij de naam werkelijk verdient. Daartoe 
werpen we een blik op het coalitieakkoord en stellen onder meer vast dat het in 
Kerkrade verdwenen middelbaar onderwijs zonder slag of stoot wordt aanvaard en dat 
de inzet op majeure projecten bezuinigingen tot gevolg hebben die afgewenteld worden op de 
gewone mensen van Kerkrade. Weer stenen in plaats van mensen. Over burgerbelangen gesproken! 
De SP omschrijft haar idealen helder: menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Kan ook 
zonder betekenis worden gezien, immers, die waarden zijn toch vanzelfsprekend? Maar, de idealen van 
de vrije markt, met geld als doel en ieder voor zich, zijn van een ander gehalte. Mensen komen dan op 
de tweede plaats.  
Als we de uitgangspunten van de SP bekijken, kun je mens makkelijk vervangen door burger. En zo 
bekeken zie ik dat er in Kerkrade één partij is die duidelijk aanspraak mag maken op het behartigen van 
de belangen van de burger. En dat is de Socialistische Partij! 
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Majeur project krijgt mineure 
belangstelling


Studenten presenteren plannen voor Rolduc 

In de vorige nieuwsbrief schreven we over de speerpunten van beleid van het nieuwe college. Er wordt 
majeur ingezet (woordkeus van de coalitie) op het Center Court, de Avantislijn en op Rolduc Het laatste 
project betreft een bestaand gebouwencomplex dat onder meer gekenmerkt wordt door een leegstaand 
schoolgebouw. En juist dit schoolgebouw biedt mogelijkheden. 

Week van het lege gebouw 

Dit lege schoolgebouw vormde aanleiding om een grote groep 
studenten uit te nodigen om ideeën te ontwikkelen. Het 
studieproject ‘week van het lege gebouw’ streek voor het eerst 
buiten de randstad neer om de eeuwenoude abdij een nieuwe 
impuls te geven. De opdracht voor de studenten was om een 
nieuwe bestemming te bedenken voor de sinds 2011 leegstaande 
school. Ideeën die niet alleen interessant klinken, maar die uiteraard 
ook haalbaar zijn. 

Zes ideeën 

Studenten van verschillende scholen (onder meer Hogeschool Zuyd) en universiteiten en van verschillende 
richtingen (onder meer bouwkunde, facility management) presenteerden aan het eind van de week hun 
ideeën. Zes totaal verschillende bestemmingen werden aangereikt. Abdijbier Experience: niet alleen 
brouwen van bier, maar ook workshops bierbrouwen en een heuse opleiding tot biersommelier, Broedplaats 
Rolduc, een ontmoetingsplek voor startende ondernemers, Ambachtelijke Abdij, een plek waar ambachten 
en tradities van de abdij worden doorgegeven aan de bezoekers, Het Volksklooster, een plek waar jong en 
oud worden bijeengebracht onder de noemer minder moeten, meer leven, Plein van de Ambachten, een 
centrum waar oude ambachten worden uitgeoefend, voorzien van een plein waar zelfgemaakte 
streekproducten worden verkocht en the Grand Horse Hotel, een paardenhotel met een restaurant.   

Volg ons ook op:  

https://m.facebook.com/SocialistischePartijKerkrade/  of bezoek onze website: http://www.kerkrade.sp.nl  

heb je vragen, op- of aanmerkingen, suggesties etc. , stuur dan een e-mail naar: kerkrade@sp.nl ; ken je iemand die ook de nieuwsbrief 
zou willen ontvangen, stuur s.v.p. zijn/haar e-mail adres naar ons. (mocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kun je je via 
bovenstaand e-mail adres afmelden o.v.v. “afmelden nieuwsbrief”) 

https://m.facebook.com/SocialistischePartijKerkrade/
http://www.kerkrade.sp.nl
mailto:kerkrade@sp.nl
https://m.facebook.com/SocialistischePartijKerkrade/
http://www.kerkrade.sp.nl
mailto:kerkrade@sp.nl
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Reuring 

Directeur Van Beers van Rolduc was 
enthousiast over de presentaties van 
de studenten. Deze projecten 
bieden mogelijkheden om het lege 
gebouw een nieuwe bestemming te 
geven. Want sinds het vertrek van 
het gymnasium is het onderhoud 
van deze ruimtes een onnodig blok 
aan het been. Heel belangrijk dat 
snel invulling aan de 
schoolgebouwen wordt gegeven. 
Niet alleen om Rolduc weer 
financieel te ontlasten, maar ook om 
meer reuring in onze gemeente te 
krijgen. Speerpunt van beleid uit de 
vorige coalitieperiode, het 
bevorderen van het toerisme onder 
de noemer Beleef Kerkrade 

Mineure belangstelling 

Beleef Kerkrade, the big five. De 
trotse leuze van de gemeente. 
Rolduc staat in deze campagne 
prominent in de schijnwerpers. Voeg 
daaraan toe dat het majeure project 
Rolduc speerpunt van nieuw beleid 
is. Volkomen terecht! 

De presentatie van de studenten die 
deelnamen aan de week van het 
lege gebouw zou dan ook op ruime 
en warme belangstelling van de 
gemeente mogen rekenen. Maar 
schijn bedriegt. Vanuit de gemeente 
was slechts één raadslid aanwezig bij 
de presentaties. Jos Piefer van de SP 
mocht aldaar in ‘mineur’ constateren 
dat het college met het majeure 
project Rolduc iets anders op het 
oog heeft dan de herbestemming 
van het jaren leegstaande 
schoolgebouw.  

Chronisch zieken kunnen naar “douceurtje” fluiten 

PvdA-wethouder Jongen schrapt tegemoetkoming 
chronisch zieken en gehandicapten.


‘Het lijkt wel een uitzending van Kanniewaarzijn!’, stelt SP-raadslid Carin Wevers tijdens een 
bewogen commissievergadering. Ze verwijst naar het populaire tv-programma om de 
afschaffing van de tegemoetkoming voor chronisch zieken te duiden. Wethouder Jongen 
(PvdA) heeft in zijn verkiezingscampagne trots gewezen op de compensatie voor de zieken 
als resultaat van zijn vruchtbaarPvdA-beleid in het vorige college. Om vervolgens deze 
regeling in de nieuwe periode meteen weg te bezuinigen. ‘De inkt van het coalitieakkoord  
is nog niet droog en U schaft de regeling meteen af!’, aldus een felle Wevers.    

Compensatie voor chronisch zieken. In de vergadering is de bezuiniging binnen het 
sociaal domein aan de orde. De kosten rijzen de pan uit en om een en ander te dekken, 
stelt het college voor de tegemoetkoming van 125 euro die chronisch zieken aan het eind 
van het jaar ontvangen, op te heffen. In 2015 heeft de gemeente de taak meerkosten als 
gevolg van chronische ziekte of handicap te compenseren. En zo krijgt elke 
rechthebbende inwoner een tegemoetkoming van 125 euro. Een douceurtje voor zieken 
die als gevolg van hun situatie al veel meerkosten hebben. En nu stelt PvdA-wethouder 
voor deze mensen dit extraatje af te pakken!  

In de commissie. Op het moment dat Carin Wevers van de SP de PvdA-wethouder 
confronteert met het breken van zijn verkiezingsbelofte, het volledig draaien aangaande 
de tegemoetkoming voor de zieken, is het doodstil in de zaal. Alle aanwezigen voelen de 
spanning en beseffen volledig hoe de zwakken in de samenleving de rekening krijgen 
gepresenteerd. ‘Er moet omgebogen worden en dan kan met dit voorstel het gat worden 
gedicht’, aldus Wethouder Jongen. Naast de SP hebben ook Ons Kerkrade, de 
OuderenPartij en Lokaal Alternatief kritische vragen en opmerkingen. De partij 
Burgerbelangen daarentegen stelt dat 125 euro een tientje per maand is, elke week een 
kopje koffie minder op een Kerkraads terras. Kortom: dan maar een jaar lang niet op een 
terras zitten en je hebt je eigen tegemoetkoming geregeld. Zie hier het sociale gezicht van 
de grootste partij in de raad.   

Povere verdediging. Leo Jongen verdedigt zich met de telkens herhaalde opmerking dat 
hij ‘iets moet doen’, de keuze heel moeilijk is en dat er onherroepelijk aan radertjes 
gedraaid moet worden. Zijn gedraai krijgt bijval van de commissieleden van de PvdA, het 
CDA, de VVD en Burgerbelangen. Zij ondersteunen eensgezind de wethouder met de 
opmerking dat het ‘een moeilijke en pijnlijke keuze’ betreft. Geen argument natuurlijk en 
de SP vraagt terecht naar het alternatief, maar dat lijkt er niet te zijn. De ouderenpartij 
vraagt zich af waarom er niet geld buiten het sociaal domein kan worden vrijgemaakt, 
bijvoorbeeld uit het plan Center Court. Dit vindt de wethouder ongepast en voorbarig. 
‘Het Center Court is niet meer dan een plan dat nog voorgelegd moet worden!?’, aldus een 
getergde Jongen. Lokaal Alternatief  stelt in navolging van de SP: ‘Dit kan niet waar wezen!’ 

Op de koffie. De raad zal binnenkort deze heikele kwestie opnieuw bespreken. Maar de 
posities van de partijen zijn binnen deze commissievergadering wel duidelijk. De coalitie 
stemt in met het afpakken van de tegemoetkoming voor de chronisch zieken. Mensen die 
naast hun ziekte al financieel mogen bloeden door het volledig opsouperen van het eigen 
risico. En door de sociaal-democraat Jongen nu een laatste geldelijke pleister mislopen. 
Drinken ze maar 52 kopjes koffie minder, aldus de kille houding van Burgerbelangen. De 
nieuwe coalitie toont al voor het zomerreces zijn ware gezicht. En we stellen vast dat de 
Kerkraadse kiezer met deze nieuwe coalitie meteen op de koffie komt. Figuurlijk 
welteverstaan!  


