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Nieuwsbrief - SP Kerkrade 
NU SP !!!  Tijd voor rechtvaardigheid 

Grupellostraat 51 
6461 ET 

kerkrade@sp.nl 
045-5119121

Jaargang 2, nummer  1: de eerste nieuwsbrief van 2019 
Het eerste half jaar van 2019 zal in het teken staan van de verkiezingen voor 
de provinciale staten en het Europese parlement. In deze nieuwsbrief 
komen de volgende zaken aan bod: 

1. PS-verkiezingen, NU SP ! 
2. Majeur project: Center Court 
3. Petitie voor verlaging 

energierekening 
4. Velen handen maken licht werk 
5. Column: “Oost, west” 

http://www.apple.com/nl
http://www.apple.com/nl


JAARGANG 2, NR 1             JANUARI  2019

 2

Provinciale Verkiezingen in maart 

GEEN PROVINCIE ZO MOOI ALS ONS LIMBURG. MAAR HOUDEN 
WE DAT ZO? 

De SP vindt dat alle Limburgers goed 
moeten kunnen wonen in onze provincie. 
Daarom dienen we serieus te zoeken naar 
oplossingen voor onze problemen. 
Belangrijke onderwerpen als natuur, milieu 
en klimaat, landbouw, wonen, leefomgeving, 
verkeer en openbaar vervoer hebben onze 
aandacht. Maar ook thema’s als 
arbeidsmigratie, luchtvaart, mijnschade en 
duurzame energie. 

En er is nog een probleem dat ons zorgen 
baart: de ongelijkheid in Limburg. Nog 
steeds zijn er heel veel mensen die lijden 
onder armoede, uitzichtloosheid en een 
slechte gezondheid. Nog steeds maakt het 
voor je toekomstkansen uit wáár in Limburg 
je geboren wordt. En dat zou niet moeten. 

Ook deze ongelijkheid willen wij met hulp 
van de provincie bestrijden met onze Sociale 
Agenda. Wij kiezen voor een provincie waar 
álle Limburgers beter van kunnen worden. Mooier, 
gezonder en socialer. En vergeet niet door uw stem voor 
Provinciale Staten kiest u ook indirect voor de Eerste 
kamer. Wilt u een einde aan de macht van Rutte, zorg 
dan dat ze de meerderheid van één zetel in de Eerste 
Kamer kwijtraken.  

Een stem op de SP voor Provinciale Staten is tevens ook 
een stem tégen Rutte. 
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Met luchtkastelen bouw je geen gezond beleid 

MAJEUR PROJECT ‘CENTER COURT’


Zoals we eind vorig jaar in de raad konden opmaken, is het college nog steeds van plan om 
koste wat kost het megalomane plan “Center Court” te gaan realiseren. Er zijn al tonnen aan 
promotie uitgegeven, terwijl het nog steeds niet zeker is of het project überhaupt door kan 
gaan. Een en ander is afhankelijk van miljoenen die al dan niet door de Provincie en IBA 
(Internationale Bau Ausstellung) verstrekt zullen worden. De tekeningen zijn klaar, de 
aannemers en projectontwikkelaars zijn bekend, maar de raad moet nog definitief beslissen. 

En hoe zit het met de Kerkraadse burger? 
Is hem of haar gevraagd naar de 
behoefte en wenselijkheid van een 
dergelijk “majeur project”? 

Dit hele project (zwembad, sporthal, 
bewegingsboulevard etc.) gaat meer dan 
40 miljoen euro kosten, waarvan 
Kerkrade minstens 15 miljoen op tafel 
moet leggen. Er wordt bezuinigd op 
voorzieningen voor mensen en het geld 

wordt vervolgens royaal uitgegeven aan nieuwe projecten. SP-Kerkrade waarschuwt al jaren 
voor dit beleid en verzet zich hier fel tegen. Vooral ook omdat in Kerkrade de bodem van 
schatkist in zicht is en alle geld voor die nieuwe projecten, meer dan 20 miljoen, weer extra 
geleend moet worden, bovenop de al meer dan 100 miljoen die Kerkrade nu al rood staat.  

Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD zijn met dit beleid echt op de verkeerde weg. In 
december werd door het college met steun van deze partijen zelfs besloten om de 
Onroerend Zaak Belasting met maar liefst tien procent(!) te verhogen. Dit mede om de 
plannen van het Center Court te kunnen bekostigen. In vergelijking met de rest van Limburg 
worden in Kerkrade de woonlasten wel erg hoog, terwijl het gemiddeld gezinsinkomen in  
Kerkrade tot de allerlaagste van heel Nederland behoort! 
Het prestigieuze projectenbeleid in Kerkrade lost niets op, maar vergroot de problemen 
alleen maar. SP-Kerkrade legt daarentegen niet de nadruk op stenen, maar juist wel op de 
belangen van mensen. Het is tijd voor verandering in Kerkrade, het is tijd voor meer SP! 

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  

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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Petitie voor verlaging van energierekening 

Per 1 januari 2019 is de energierekening voor huishoudens 
flink gestegen. Gemiddeld met 290 euro. Intussen worden 
grote vervuilers als Shell door Rutte gematst. Shell maakte 
afgelopen jaar ruim 18 miljard winst, maar betaalde in 
Nederland amper belasting. 

Deze onrechtvaardige situatie gaan wij omkeren. Daar 
hebben we jouw steun bij nodig. 

Zet de eerste stap en onderteken nu de petitie. De 
energierekening kan omlaag als we grote vervuilers als Shell 
gewoon eerlijk belasting laten betalen.  

Als we samen opstaan, is verandering mogelijk.  

Teken de petitie!  https://doemee.sp.nl/energie? 

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 

De Provinciale Verkiezingen staan voor de deur. Om goed voor de dag te komen is het 
natuurlijk onmisbaar dat al onze leden en sympathisanten de weg naar de stembus weten 
te vinden, het rode potlood hanteren waarvoor het bedoeld is: stemmen op een rode 
partij! 
Maar om nog meer mensen hiertoe te bewegen, is tijdens 
de campagne hulp van harte welkom. Vooral bij het 
verspreiden van onze afdelingskrant kunnen we extra 
hulpkrachten prima gebruiken. 

Wilt u een steentje bijdragen, laat het ons weten via e-mail: 
jpiefer@home.nl, of telefoon: 06 - 11 500 946. Hoe meer zielen hoe meer 
vreugd, vele handen maken licht werk en vooral: de SP, dat zijn we samen! 

https://doemee.sp.nl/energie?
mailto:jpiefer@home.nl
mailto:jpiefer@home.nl
https://doemee.sp.nl/energie?
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Oost west, thuis best 

Het begin van het nieuwe jaar is steevast de tijd om te denken aan het naderende zomervertier. 
De commercie speelt daar handig op in en spoort de reislustige goedkoop aan het vliegtuig te 
nemen. Palmstranden met barretjes vol zonnige cocktails, zwoele zomeravonden aan het 
zwembad en meer van dergelijke paradijselijke taferelen in het vooruitzicht. Je zou er bijna voor 

zwichten. Januari was ook de maand van het 
woord “vliegschaamte”. Het vliegtuig 
veroorzaakt immers klimaatverandering. 
Onzin!, kopt de krant van wakker Nederland, 
mensen vliegen meer dan ooit. Hard werken 
moet beloond worden met een lang verblijf in 
een ver exotisch oord. En wie niet mee kan 
heeft pech gehad. Een geval van 
statusschaamte wellicht? 

Het vliegtuig werpt niet alleen zijn last af via 
CO2, het veroorzaakt ook geluidsoverlast voor 
de achterblijvers. De ongebreidelde groei van 
het vliegen belast de wereld dus dubbel. 

Enkele decennia geleden werd het onzalige idee van de aanleg van een oost-westbaan in Beek 
ternauwernood voorkomen. Maar met het almaar groeien van het vliegverkeer valt te vrezen dat 
het grote geld het idee snel weer uit de hangar gaat halen. 
Wij leven in het beste toeristische gebied van de wereld, zoals ons door de toeristenbranche werd 
voorgehouden. Zeker, en niet alleen om de toerist te lokken, maar vooral omdat we werkelijk op 
een prachtig stukje aarde wonen. En dat mag zo blijven ook! 
Vakantievertier, het kan op vele manieren. Gewoon thuis uitblazen op de bank, lekker werken in 
eigen tuin, op een terrasje in het dorp of uitrusten in het verre luilekkerland. Daarbij kunnen we 
tevoren nog even nadenken. Kiezen we schaamteloos voor oost west, of wordt het trots genieten 
van thuis best?  (Frank Verdel, bestuurslid SP Kerkrade) 


