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Ad van Beek namens SP-Kerkrade van de partij 

BETOGERS IN AMSTERDAM EISEN SOCIAAL NEDERLAND 
Op 10 november kwamen duizenden 
mensen op de Dam in Amsterdam 
bijeen om samen met de vakbonden 
te betogen voor een rechtvaardiger 
land. Met een strijdlustige menigte 
vanaf de Dam naar het Museumplein. 
De immer bevlogen Kerkraadse SP’er 
Ad van Beek was natuurlijk ook van 
de partij. Hij bericht vanuit de 
hoofdstad: Een toepasselijke leuze 
die voorbij kwam: ‘1 2 3 4 5 6 7 waar 
is al ons geld gebleven, het is niet 
hier het is niet daar, allemaal naar 
Wassenaar.’ En dat moet dus 
ophouden. Belast de rijken! Daar 
zullen we voor moeten strijden op 
straat, in de bedrijven op de 
werkvloer en dadelijk in het 
stemhokje met 
het rode 
potlood! SP Kerkrade goed 

vertegenwoordigd in de top tien 
KERKRAADSE KANDIDATEN HOOG OP STATENLIJST 

Tijdens de regioconferentie op 17 
november in Roermond hebben de 
Limburgse SP’ers de kandidatenlijst en 
het verkiezingsprogramma 
gepresenteerd voor de 
statenverkiezingen in maart volgend 
jaar. SP Kerkrade is met drie mensen 
op de lijst goed vertegenwoordigd. 
René van der Valk (voormalig 
wethouder in Landgraaf en nu 
commissielid bij ‘ons’) op plek drie en 

Marianne Laumann (fractievoorzitter in de raad) op plek vijf staan beiden 
op een verkiesbare plaats. Jos Piefer (raadslid) staat op een bescheidener 
drieëndertigste plek. 

Op de foto luistert Marianne Laumann (midden) aandachtig naar het 
politieke verhaal van René van der Valk.  
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Honderden omsingelen het gemeentehuis  

Foto’s: Een indrukwekkende hoeveelheid betogers is op 10 november op de been 
voor en achter het raadhuis om te demonstreren tegen het afschaffen van de 
tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Raadslid Jos Piefer 
bedankt het massaal toegestroomde publiek en wethouder Jongen is zijn sociale 
gezicht volledig kwijt!
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Kerkrade verzet zich tegen asociale 
bezuiniging college 
TIJD VOOR RECHTVAARDIGHEID IN KERKRADE  
Een grote opkomst op het Martin Buberplein in Kerkrade. 
Velen hebben de weg naar het centrum van de stad 
gevonden om te demonstreren tegen het afpakken van de 
tegemoetkoming van 125 euro voor chronisch zieken en 
gehandicapten. Ze luisteren naar toespraken van 
betrokken organisaties en politieke partijen (FNV, Ons 
Kerkrade, Groen Links, Ouderenpartij en SP) en zien toe 
hoe wethouder Jongen (PvdA) brieven en handtekeningen 
van boze burgers in ontvangst neemt. Hij immers is 
verantwoordelijk voor het afschaffen van de reeds 
beloofde tegemoetkoming!  

Alliantievoorzitter Ernst Peters hoort van 
enkele betogers schrijnende verhalen. Zo 
vertelt een man in een rolstoel die nu een 
WIW-baan heeft dat hij binnenkort zijn 
werk verliest. Gezien zijn handicap en 
leeftijd weet deze man dat hij 
waarschijnlijk nooit meer aan het werk 
komt. Dit betekent op termijn bijstand 
met alle gevolgen vandien. 

Een vrouw is boos omdat gesuggereerd 
wordt dat mensen het extraatje van 125 

euro gebruiken voor cadeautjes voor de 
kinderen. Het raakt haar diep omdat ze jaren in de bijstand zit en al die tijd 
geen nieuwe kleren heeft kunnen kopen. Voor haar is die afgepakte 
tegemoetkoming geen luxe maar bittere noodzaak! 

Marianne Laumann van de SP legt in haar 
toespraak uit dat de SP gevraagd heeft 
om ook te kijken naar bezuinigingen 
buiten het sociaal domein. Maar de 
coalitiepartijen BB, VVD, CDA en PvdA 
weigeren dit pertinent. Sterker nog, ze 
willen nog meer bezuinigen op 
voorzieningen van mensen, om het geld 
vervolgens in stenen te kunnen stoppen. 
Marianne Laumann sluit haar toespraak 
krachtig af met. ‘Het is tijd om samen actie 

te voeren voor een ander beleid. Ook in Kerkrade is het tijd voor een nieuwe 
tijd. Het is tijd voor Rechtvaardigheid!’ 
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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  

‘Ik schaam me dat ik de partij Burgerbelangen heb opgericht!’ 
Frans Krasovec nadat de gehele oppositie de 

commissievergadering heeft verlaten naar aanleiding van het 
door de coalitiepartijen schrappen van de agenda van het 

ambtelijk stuk ‘Grip op de Toekomst’, waardoor spreken over 
bezuinigingen in het sociale domein onmogelijk werd gemaakt. 

  
‘Ik laat me niet verlokken hetzelfde antwoord te geven.’ 
Alexander Geers, fractievoorzitter van Burgerbelangen na de raadsvergadering. 
Opmerking gericht aan een bezoeker, naar aanleiding van zijn onvermogen het 

afwijzen van acht alternatieve bezuinigingsvoorstellen buiten het sociaal domein met 
argumenten te staven. 

  
‘Het jeugdbeleid blijft een zorgenkindje’ 

Een al dan niet bedoelde woordspeling van wethouder Jo Schlangen tijdens de 
beantwoording van vragen over de bezuinigingen uit ‘Grip op de Toekomst’, 

 opgenomen in de najaarsnota. 
  

‘U suggereert altijd maar het negatieve!’ 
Wethouder Bejas in reactie op vragen van SP’er Carin Wevers over het uitstellen van de 

huur van Roda aan de gemeente. Het laten oplopen van de schuld van Roda aan de 
gemeente is niet negatief, want het kost de burgers immers niets: de rente is toch 

gratis, aldus de redenering van de wethouder financiën.

Uitgesproken

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

