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

Grupellostraat 51 
6461 ET 

kerkrade@sp.nl 
045-5119121

Jaargang 2, nummer  2: 
  
VEEL LOKAAL POLITIEK RUMOER TWEE WEKEN  
VOOR DE PROVINCIALE VERKIEZINGEN 

1. 20 maart 2019: NU SP ! 
2. Nieuwe burgemeester  
3. Politiek café  
4. Even voorstellen....  
5. Huiskamergesprek
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Tijd voor rechtvaardigheid.  
Dat is de titel van het programma waarmee de SP 
de aankomende provinciale statenverkiezingen in 
gaat. Een rechtvaardig Limburg is een provincie 
waarin iedereen meetelt en kan meedoen, waarin 
het prettig wonen en werken is en waar de 
belangen van inwoners voorop staan. 

Te veel mensen lijden onder armoede, gebrek aan 
kansen en een slechte gezondheid. Nog steeds 
maakt het voor je toekomstkansen uit wáár in 
Limburg je geboren wordt. De bestrijding van deze 
ongelijkheid is voor ons het allerbelangrijkste. 

Wij kiezen voor een provincie waar álle Limburgers 
beter van worden. Een provincie waar het overal 
prettig wonen is. Met meer betaalbare woningen, 
extra inzet om mensen aan een baan te helpen, 
betere bescherming van waardevolle 
natuurgebieden en geen uitbreiding van 
Maastricht Aachen Airport. 

De afgelopen tijd zagen we een provinciebestuur 
dat andere keuzes maakte. In Venlo kregen 
mensen een windmolenpark opgedrongen en in 
Heerlen en Landgraaf mocht de zandwinning van 
Sibelco extra lang doorgaan ten koste van de 
buurt. Zo zijn er voorbeelden uit de hele provincie. 
Dat moet veranderen. 

Een stem op de SP is een stem voor een ander 
provinciebestuur.  Een stem voor een rechtvaardig 
Limburg. 
 (het verkiezingsprogramma is te downloaden via 
deze link: SP verkiezingsprogramma PS 2019

Wilt u ook een verkiezingsposter achter uw raam hangen: stuur een e-mail naar kerkrade@sp.nl

mailto:kerkrade@sp.nl?subject=Verkiezingsposter
https://limburg.sp.nl/sites/limburg.sp.nl/files/attachments/ps_verkiezingsprogramma_sp_limburg_2019.pdf
mailto:kerkrade@sp.nl?subject=Verkiezingsposter
https://limburg.sp.nl/sites/limburg.sp.nl/files/attachments/ps_verkiezingsprogramma_sp_limburg_2019.pdf


JAARGANG 2, NR 2             FEBRUARI 2019

 3

“Kirchröatsjer meëdsje” volgt Som op  
Nieuwe burgemeester in 
Kerkrade 

De gemeenteraad in Kerkrade heeft tijdens de 
raadsvergadering van februari een nieuwe burgemeester 
voorgedragen in de persoon van Petra Dassen, een echt 
‘Kirchröadsj meëdje’. 
Daarmee is voor het eerst in onze gemeente een 
vrouwelijke burgemeester gekozen. De SP is heel blij met 
deze keuze. Zij was onbetwist de beste kandidaat voor deze 
functie. 

”Burgemeestergate” 
Helaas werd een dag erna bekend gemaakt door de krant 
dat Ralf Krewinkel ook had gesolliciteerd, maar dat de raad 
anders besloten heeft. De namen van andere kandidaten 
moeten volgens de procedure geheim blijven. Iedereen die 
naar de functie van burgemeester solliciteert, weet dat het 
risico op ‘lekken’ zeer groot is. Er zijn genoeg voorbeelden 
van. 
Jammer dat er op het laatste moment een journalist roet in 
het eten gooide waardoor de naam van de tweede 
kandidaat nu op straat ligt. 

Verliezers en winnaars 
Natuurlijk leidt dit tot veel commotie en gezien de precaire 
situatie waarin Krewinkel zich bevindt is dit bijzonder 
pijnlijk. Er zijn veel partijen die hierdoor gedupeerd zijn en 
dat werpt een smet op de hele gang van zaken. Maar er is 
ook een winnaar, Petra Dassen. De SP verheugt zich op haar 
komst naar Kerkrade en we hopen op een goede 
samenwerking. 

COLUMN (van Frank Verdel) 
“Burgervader” 

Het is even voor zeven als ik de raadszaal 
betreed. Alleen op de publieke tribune? 
Achteraf weet ik waarom: De vergadering is 
het eerste uur besloten, de raad gaat in 
conclaaf om de nieuwe 
burgemeesterskandidaat naar voren te 
schuiven. Ik verlaat de zaal en maak een 
ommetje. Vervolgens neem ik in de kroeg een 
verfrissing, de eveneens aanwezige 
verslaggever van de krant toont een brede 
grijns. 
Om acht begint de openbare zitting. De 
voorzitter van de vertrouwenscommissie 
onthult de naam van de nieuwe burgemeester 
van Kerkrade. Opgetogen raadsleden naast 
neerslachtige collega’s, het lijkt een spannend 
uurtje te zijn geweest. Maar niemand laat iets 
los. Zoals het hoort wordt geheimhouding 
volop in acht genomen. 
Eén dag later blijkt de grijnzende journalistieke 
grimas zijn ware gelaat te tonen: hij heeft 
mogelijk luistervink gespeeld en onthult via de 
krant een tweede naam. De burgervader van 
Heerlen heeft tijdens zijn ziekteverlof 
gesolliciteerd en sneuvelt op het altaar van de 
politieke zuiverheid. Een affaire die zelfs 
landelijke belangstelling heeft. Er is iets aan de 
hand. Dit muisje krijgt ongetwijfeld nog 
meerdere staartjes. 
Maar na verloop van tijd zal deze onfrisse wind 
beslist weer gaan liggen. Over enkele 
maanden heeft Kerkrade een nieuwe 
burgervader. Eentje die zijn sporen in het 
bestuurdersvak ruimschoots heeft verdiend. 
Eentje die onze gemeente door en door kent. 
Eentje die alhier geboren en getogen is. Na 
ruim achttien jaar burgermeester Som gaan er 
zaken veranderen. Eén verandering is al een 
feit: Voor het eerst zal de ambtsketen om de 
schouders van een burgermoeder mogen 
hangen.   



JAARGANG 2, NR 2             FEBRUARI 2019

 4

In gesprek met SP-prominenten 

Politiek Café in de Wieëtsjaf 

Het belooft een boeiende bijeenkomst te 
worden. De drie Kerkraadse SP-kandidaten 
voor de Provincale Verkiezingen zijn van de 
partij. Onder het genot van een kopje koffie 
babbelen of met iets sterkers in de hand een 
verbaal robbertje dollen. Niet op straat of in de 
raad, maar in de kroeg: In de Wieëtsjaf in 
gesprek met de SP. 

Op zaterdag 16 maart houden we ons politiek 
café. Met het oog op de verkiezingen kan 
iedereen kennismaken met het Kerkraadse 
drietal dat op de kandidatenlijst voor de 
statenverkiezingen staat. Met René van der Valk 
(voormalig wethouder in Landgraaf) op plek 
drie en Marianne Laumann (fractievoorzitter SP 
Kerkrade en raadslid) op de vijfde plaats 
hebben we een goede kans twee plaatsgenoten in het gouvernement te krijgen. 
Samen met de derde kandidaat op de lijst, raadslid Jos Piefer,  zullen zij de 
speerpunten van beleid graag uit de doeken doen, vragen beantwoorden en in debat 
gaan met de aanwezigen. 

Ook de nummer één van de lijst Marc van Caldenberg en de lijsttrekker van de 
Europese Verkiezingen Arnout Hoekstra zijn aanwezig om met het publiek van 
gedachten te wisselen en tekst en uitleg te geven over de visie en de standpunten van 
de SP.  Voorts zal Peter Heupermann van de FNV het belang van deze verkiezingen 
nader toelichten. 
Kortom, een interessante middag voor iedereen die belangstelling heeft voor politiek  
en graag onze kandidaten nader wil leren kennen en spreken. Ramon Leerschen zal 
voor de muzikale omlijsting zorgen. 

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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Kersvers SP-lid gaat bestuur en hulpdienst versterken 
Frans Simons zet zich in voor mensen 

Al tal van jaren zie ik dat de rijken door de politiek steeds 
meer worden bevoordeeld en de gewone mensen het 
steeds moeilijker krijgen en worden kaalgeplukt! Ook heb ik 
gezien de SP als enige partij consequent dezelfde lijn volgt 
en voor de belangen van de gewone mensen opkomt. Dit 
heeft me doen besluiten om lid te worden van de SP en zo 
deze partij te steunen in hun inzet om de samenleving  te 
verbeteren. 
Daarnaast wil ik, naast lid worden van de partij, ook graag 
het  bestuur versterken. Omdat ik vind dat het anders kan en 
ook anders moet, want mensen zijn echt geen stenen! 
Mensen verdienen een gelijkwaardige behandeling en 
hebben spullen en goederen nodig om in hun eerste 
levensbehoeften te kunnen voorzien. Alleen zo kunnen ze 
goed functioneren en waardig leven. Vanwege bureaucratie 

en een woud aan regels is het steeds moeilijker voor mensen 
om hun weg te vinden in de samenleving. 
Daarom wil ik me in de toekomst graag inzetten binnen de hulpdienst van de SP. Zo kan ik 
mensen ondersteunen en bewerkstelligen dat mensen krijgen waar ze recht op hebben.  
Als dit u aanspreekt en u wilt meehelpen om een beter en leefbaarder Kerkrade te 
realiseren, steun dan de SP-Kerkrade. 

Elk nieuw lid is van harte welkom binnen onze partij! 
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ZORGT U VOOR DE KOFFIE? 
DAN ZORGEN WIJ VOOR DE VLAAI ! 

PRAAT MEE OVER DE VERKIEZINGEN VAN DE PROVINCIALE STATEN 

VAN 20 MAART

De komende verkiezingen van de provinciale staten zijn ongelooflijk belangrijk. 
En zeker voor u als inwoner van Kerkrade. Uw stem telt voor drie. U stemt voor 
de provincie, maar indirect ook voor de 1e kamer. We kunnen dus samen ervoor 
zorgen dat er een einde komt aan de macht van Rutte en co. 
Tevens is SP Kerkrade met 3 kandidaten goed vertegenwoordigd op de lijst van 
SP Limburg. Dus door op 1 van uw stadsgenoten te stemmen, brengen we 
Kerkrade meer onder de aandacht van het provinciebestuur en brengen we het 
provinciebestuur dichter bij Kerkrade. 
Wilt u nader kennis maken met deze kandidaten en wilt u meepraten over de 
belangrijke thema’s in uw buurt, dan komen wij graag naar u toe. Als u voor de 
koffie/thee zorgt (en minimaal 7 personen weet uit te nodigen), nemen wij de 
vlaai mee. Dus als u met vrienden, buren, familie graag een keer in ontspannen 
thuissfeer over provinciale thema’s, die ook u aangaan, wilt praten: 
stuur dan een e-mail naar kerkrade@sp.nl o.v.v. huiskamergesprek of bel: 
0611500946 
Het is Tijd voor meer Rechtvaardigheid. NU SP !!! 
Graag tot ziens: Rene, Marianne en Jos

mailto:kerkrade@sp.nl
mailto:kerkrade@sp.nl

