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Nieuwsbrief - SP Kerkrade 
DE SP, DAT ZIJN WE SAMEN !!!

Grupellostraat 51

6461 ET


kerkrade@sp.nl

06 11 500 946

  Jaargang 2, nummer  10 

1. Algemene beschouwingen 
2. Center Court: de stemmen zijn geteld 
3. Klimaatverandering en ongelijkheid 
4. Word ook lid. 

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  
of bel met: 06 11 500 946 

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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Algemene beschouwingen! 
“zijn we een politieke partij of een hobbyclub?”

Marianne Laumann, onze fractievoorzitter 
van de SP in Kerkrade, betoogde in tien 
minuten wat de SP vindt van het beleid in 
Kerkrade:
• Waar het college van Kerkrade de 

financiële prioriteiten legt, ondanks de 
kwetsbare financiële situatie van Kerkrade.

• Hoe het college en de coalitie zonder 
blikken of blozen de kwetsbaarste groep 
mensen geld afpakt!

• Het gedrag van wethouders met betrekking tot de informatieplicht naar de 
raad.

• Geheimhouding opleggen waar dat niet mag.
• Het gedrag van raadsleden, waarbij ze zich afvroeg: “zijn we een politieke 

partij of een hobbyclub?”

Klik op het filmpje als u de video van haar toespraak wilt zien. 
https://youtu.be/IYKhlc9bfVE

Op onze website kunt een meer uitgebreid artikel lezen: 
https://kerkrade.sp.nl/…/2019/11/algemene-beschouwingen-ker…

     

https://l.facebook.com/l.php?u=https://youtu.be/IYKhlc9bfVE?fbclid=IwAR1kyJu4GhgckqhFg_9TqA9jua8tUSWqUCWH5eVIE-5CCoWYdQtEAtwLPXU&h=AT1TubYgqMcKSaMpCdFmGNy0ku0o8NBCxYHPNSt-3ekb4eKEx8Mb6A4d1eSjVtLH_TX905u-92agmTxUvj5aO7hbssUzpHelrxZC3a8Tn9kJ3UHhjcXOYcVkxL_TYcFx6qKOZr8bRHchUhJJvwub77COh7imbcoMcmU9G_nYy9hdK1YY-Lx0y-iJLC2PS6C_UgIMP0CRiPvTQegWwHQyU0xBUZy6jdTGLpc1XTgNU1OEw5DRxsLOwHi2TVPnitbKuV9fF-iYCU-eT0Fi6_klIPaTf5dUgG-Y5dIAnzhgxNo48DdLgRmFoK45WLMVaP6-aFGj4m4FeFRPCOsmnA3Kk5deY55VyccRAkgiEZs8hVUjabOmeGyQv5QSdRxCuXR2e9vuDxEDQrPagtkEay9Z-DTvAhuSAwneyjDJbyVAlC4PnSwwg3d5cpv2xE05THzBh2q0hSL8cMzo6z8qP-arfkOStXL-P4NxLpILS0zZHiBdsUXNmzk3kTSuuOnTKVsCIosxJjZ73tm736Kra1WUi0oX5DawitjwWdndjl5pEsYqLQYSO_1Tsh78U1_p3JVzNTZyNw7wd5cKbFiVDmXUv6THORJ7pEwdjIyVCkgx4NjR8geu2CQkDIB-XL8yvmJq1kL0UJne9P-zbhRT9nj6rWzsLH2PY-o2%22%20%5Ct%20%22_blank
https://kerkrade.sp.nl/nieuws/2019/11/algemene-beschouwingen-kerkrade?fbclid=IwAR3L1-IKFHu2QR0oxUu2I8OkynISdB5Ux6fEmY3WU6AYTwPFUIpj5eT0aQw%22%20%5Ct%20%22_blank
https://l.facebook.com/l.php?u=https://youtu.be/IYKhlc9bfVE?fbclid=IwAR1kyJu4GhgckqhFg_9TqA9jua8tUSWqUCWH5eVIE-5CCoWYdQtEAtwLPXU&h=AT1TubYgqMcKSaMpCdFmGNy0ku0o8NBCxYHPNSt-3ekb4eKEx8Mb6A4d1eSjVtLH_TX905u-92agmTxUvj5aO7hbssUzpHelrxZC3a8Tn9kJ3UHhjcXOYcVkxL_TYcFx6qKOZr8bRHchUhJJvwub77COh7imbcoMcmU9G_nYy9hdK1YY-Lx0y-iJLC2PS6C_UgIMP0CRiPvTQegWwHQyU0xBUZy6jdTGLpc1XTgNU1OEw5DRxsLOwHi2TVPnitbKuV9fF-iYCU-eT0Fi6_klIPaTf5dUgG-Y5dIAnzhgxNo48DdLgRmFoK45WLMVaP6-aFGj4m4FeFRPCOsmnA3Kk5deY55VyccRAkgiEZs8hVUjabOmeGyQv5QSdRxCuXR2e9vuDxEDQrPagtkEay9Z-DTvAhuSAwneyjDJbyVAlC4PnSwwg3d5cpv2xE05THzBh2q0hSL8cMzo6z8qP-arfkOStXL-P4NxLpILS0zZHiBdsUXNmzk3kTSuuOnTKVsCIosxJjZ73tm736Kra1WUi0oX5DawitjwWdndjl5pEsYqLQYSO_1Tsh78U1_p3JVzNTZyNw7wd5cKbFiVDmXUv6THORJ7pEwdjIyVCkgx4NjR8geu2CQkDIB-XL8yvmJq1kL0UJne9P-zbhRT9nj6rWzsLH2PY-o2%22%20%5Ct%20%22_blank
https://kerkrade.sp.nl/nieuws/2019/11/algemene-beschouwingen-kerkrade?fbclid=IwAR3L1-IKFHu2QR0oxUu2I8OkynISdB5Ux6fEmY3WU6AYTwPFUIpj5eT0aQw%22%20%5Ct%20%22_blank
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Center Court: de stemmen 
zijn geteld 

Op 29 oktober jl. heeft een 
meerderheid van de raad 
ingestemd om te starten met 
het bouwproject Center Court, 
onder voorwaarde dat de 
Provincie op 13 december a.s. 
besluit om EUR 8 miljoen bij te 
dragen aan dit megalomane 
project. 


En dat is niet het enige (financiële) risico dat de gemeente loopt. Zo rekent men 
nog op EUR 4 miljoen uit de zogenaamde Regiodeal en nog op EUR 1 miljoen van 
IBA (naast de 2 miljoen die IBA heeft toegezegd). 


Ook de hele problematiek rondom stikstof-normen en verwijderen van Pfas-
gronden (dat zijn vervuilde gronden) vormen tot nog toe een risico voor de start 
van het bouwproject Center Court.


SP Kerkrade heeft al vaker argumenten en 
bezwaren tegen dit project uiteengezet. 


Het college en de coalitie gebruiken de 
gezondheids- en vitaliteitsachterstand van de 
Kerkradenaar als excuus om weer geld uit te 
gaan geven aan stenen. Om de inwoners van 
Kerkrade gezonder te krijgen hebben we 
geen nieuwe stenen nodig, maar een goed 
beleid op het gebied van armoedebestrijding, 
het wegwerken van onderwijsachterstand en 
zorgen voor goede 
(gezondheids)voorzieningen in de wijken.


Helaas stemde de coalitie van 
Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD en twee 
leden van Lokaal Alternatief voor het besluit 
om door te gaan met dit project.


https://www.rivm.nl/pfas
https://www.rivm.nl/pfas
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De wereld kampt momenteel met twee 
enorme problemen: klimaatverandering 
en extreme ongelijkheid. 
Door Tijmen Lucie

Beide destructieve problemen hangen direct met 
elkaar samen, omdat juist de armste mensen het 
hardst getroffen worden door de gevolgen van 
klimaatverandering. Socialisten zullen daarom met 
één groot en samenhangend plan moeten komen 
om zowel de opwarming van de aarde tegen te 
gaan als de grote verschillen tussen arm en rijk. 
En dat is precies wat de Green New Deal beoogt: 
een groene revolutie moet ook een sociale 
revolutie zijn. 

Hoe zou een Green New Deal voor Nederland er uit kunnen zien?

Ook in Nederland heeft veertig jaar 
neoliberalisme klimaat- en milieuproblemen, 
stagnerende lonen en toenemende 
ongelijkheid in een stroomversnelling 
gebracht. Op de SP-website (zie link hieronder) 
presenteren wij daarom een mogelijke 
uitwerking van een Green New Deal voor 
Nederland. Met eigen frames om een 
socialistische samenleving dichterbij te 
brengen. En met voorstellen die moeten 
zorgen voor een rechtvaardige 
energietransitie, voor een eerlijk en groen 
belastingstelsel, voor een gezond en stabiel 
financieel systeem, voor een loongolf die de 
positie van de factor arbeid moet versterken 
ten opzichte van kapitaal en voor een 
fundamentele wijziging van de eigendomsverhoudingen.

Het volledige artikel met verwijzingen naar diverse interessante artikelen over 
diverse onderwerpen die hiermee samenhangen kunt u lezen via: 
https://www.sp.nl/achtergrond/toekomst-zal-groen-en-sociaal-zijn-of-niet-zijn


https://www.sp.nl/achtergrond/toekomst-zal-groen-en-sociaal-zijn-of-niet-zijn
https://www.sp.nl/achtergrond/toekomst-zal-groen-en-sociaal-zijn-of-niet-zijn
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