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Jaarvergadering bekrachtigt 
bestuurswisseling 
Jos Piefer nieuwe voorzitter SP-
Kerkrade 
  
Een griepje gooide even roet in het eten met als gevolg 
dat de jaarvergadering een week uitgesteld diende te 
worden. Zonder hoofdrolspeler present immers geen 
bestuurswisseling. Maar ruim een week later mochten 
de leden zich uitspreken over de kandidaten en middels 
een instemmend applaus de nieuwe voorzitter en 
secretaris benoemen. 
De inmiddels oud-voorzitter Ernst Peters heeft ruim zes 
jaar die aan het hoofd van onze afdeling gestaan. Op 
12.12.12 heeft hij na een aantal ‘stille jaren’ de 
Kerkraadse socialisten gemobiliseerd en de SP-
Kerkrade 2.0 opgericht. Hij stelde zich een termijn van 
maximaal zes jaar waarin hij de kar wilde trekken. 
De jaarvergadering van 2 april had het moment moeten 
zijn waarin de Kerkraadse leden de nieuwe voorzitter 
zouden kiezen. Het influenzavirus oordeelde echter 
anders en kluisterde Ernst Peters aan het bed. Maar de 
tijd heelt alle wonden en van uitstel kwam uiteraard 
geen afstel. Negen dagen later werd de terugtredende 
voorzitter in het zonnetje gezet. Lovende toespraken 
waren zijn deel met tot slot de overhandiging van een 
heuse voorzittershamer. 
De jaarvergadering heeft Jos Piefer aangewezen als 
nieuwe voorzitter, Frank Verdel als nieuwe secretaris en 
de terugtredende secretaris John Krewinkel gaat de 
komende tijd waken over de financiën en neemt de 
schatkistsleutel over van Marianne Laumann. 
Het “nieuwe” bestuur zal het uitstekende werk van 
Ernst voortzetten en is blij dat ook in de toekomst SP 
Kerkrade kan rekenen op zijn inzet en kan leren van zijn 
ervaring. Nogmaals, Ernst bedankt voor alles dat je voor 
onze afdeling gedaan hebt. 
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Slechts tien minuten babbelen voor de bühne 
Raadsvergadering Kerkrade aanfluiting 
  
Korte raadsvergaderingen zijn eerder gewoonte dan uitzondering in Kerkrade. Maar die van april was wel extreem kort. 
Terwijl daarin ook nog eens de meeste tijd werd besteed aan het voorkomen dat de SP een onderwerp op de agenda kon 
plaatsen. 
  
Aan het begin van de vergadering komt de SP met een motie, waarin we een raadsdebat eisen over de afluisteraffaire 
bij de benoeming van de nieuwe burgemeester. 
Een affaire waardoor Kerkrade niet alleen in de regio, maar ook zelfs landelijk de afgelopen twee maanden 
regelmatig negatief in het nieuws kwam. Het college heeft besloten om de camerabeelden, waarop de journalist te 
zien is, openbaar te maken en daarmee voor eigen rechter te spelen. 
Maar het OM en de rechter hebben de gemeente Kerkrade in het ongelijk gesteld. 
De SP wil daar in de raadsvergadering een debat over. Er is tijd genoeg. De gemiddelde duur van een 
raadsvergadering in Kerkrade is immers maar 10 min! 
Burgemeester Som leest alleen de titel en de inleiding van de motie voor en stelt 
meteen dat de motie niet spoedeisend is. Dit terwijl de inkt van het rapport met het 
vernietigende oordeel van de rechtbank nog niet is opgedroogd! Vervolgens smoort 
hij elke poging, om tot een uitwisseling van argumenten te komen. Op de vraag van 
de SP welk argument hij heeft om te concluderen dat het niet spoedeisend is, zegt 
hij: 
‘Omdat Ik het niet spoedeisend vind. Punt!’ 
De overige raadsleden laten zich door de burgemeester overbluffen en gaan 
vervolgens volledig af op het oordeel van burgemeester Som, zonder maar zelfs de 
motie te hebben gezien en niet wetende wat erin staat. De fractievoorzitter van het 
CDA beticht hierbij de SP zelfs van “onfatsoenlijk politiek bedrijven”, omdat we een motie met een spoedeisend 
karakter op zo’n korte termijn hebben ingediend. Het CDA moet misschien maar eens op cursus om te leren wat 
‘een spoedeisende motie’ is. 
De SP wil met de motie bereiken dat de wethouders en de burgemeester verantwoording afleggen aan de raad. De 
hele affaire is schadelijk voor Kerkrade en ook in de landelijke pers vindt men het optreden van de gemeente 
schandalig. In heel Nederland werd hierover gediscussieerd, maar de gemeenteraad van Kerkrade vond het tot op 
heden niet nodig om er als Raad, het hoogste orgaan, over te praten. De SP vindt dat dit onderwerp moet worden 

afgerond voordat de nieuwe burgemeester in functie komt. Vandaar dat de SP al eerder 
om een debat in de raad heeft gevraagd. Ook dit debat werd geweigerd.   
Ons SP-raadslid Carin Wevers spreekt uit dat zij het schandalig vindt dat de 
raadsvergadering nog geen tien minuten duurt, en de raad een debat koste wat het kost 
wil vermijden. 
Wij vinden dat zij daarin gelijk heeft omdat er in Kerkrade, een stad met voldoende 
problemen, altijd wel onderwerpen zijn die de moeite van het bespreken meer dan 
waard zijn. Dit alles overziend komen wij tot de conclusie dat deze raadsvergadering 
een aanfluiting is.   
De SP maakt zich grote zorgen over het democratisch proces in Kerkrade en we zullen 

er alles aan doen ervoor te zorgen dat iedereen gaat inzien dat democratie betekent met elkaar in gesprek gaan en 
bereid zijn naar elkaars standpunten en argumenten te luisteren. 
En dat het een vorm van tirannie is om de ander het spreken onmogelijk te maken.  
Wilt u de vergadering bekijken dat kan via: 
https://youtu.be/QqdVDK-3LQw

https://youtu.be/QqdVDK-3LQw
https://youtu.be/QqdVDK-3LQw
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Kerkradenaar Van der Valk gekozen in de 
Provinciale Staten 
  
Voor de provinciale verkiezingen hadden we er het volste 
vertrouwen in dat twee kandidaten uit Kerkrade in de 
Staten terecht zouden komen. Maar zoals bekend verliepen 
de verkiezingen desastreus voor onze partij en bleven we 
slechts op vier zetels en één Kerkraadse 
vertegenwoordiger steken. 
Hoewel het weer enige tijd geleden is, willen we graag in 
deze nieuwsbrief de kandidaat uit onze gemeente aan de 
lezer voorstellen. De 52-jarige René van der Valk bracht 
zijn jeugd door in een volkswijk in Amsterdam, een wijk 
die grotendeels bestond uit dokwerkers waaronder zijn 
vader. Hij groeide derhalve op in een rood nest. René 
vertrok ruim twintig jaar geleden naar Limburg en in 2015 
is hij politiek en bestuurlijk actief geworden voor de SP. 
Eerst als wethouder in de gemeente Landgraaf en later als 
burgercommissielid in Kerkrade. 
‘Zowel in Amsterdam, maar zeker ook gedurende de jaren 
dat ik in deze   regio woon heb ik veel ongelijkheid en 
armoede gezien. Met als grote oorzaken de afname van 
solidariteit in de samenleving, het marktdenken, en de 
daaruit voortvloeiende “je zoekt het zelf maar uit”-

mentaliteit.’, aldus het 
kersverse Statenlid. 

René van der Valk: ‘Het 
neoliberalisme viert hoogtij 
en het wordt hoog tijd om 
dit te doorbreken. Landelijk, 
lokaal en uiteraard ook in de 
provincie.’ 

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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Snelheidsduivel 
(column door Frank Verdel)  
Burgemeester Som opent de laatste raadsvergadering met de woorden: 
‘Met een overvolle agenda... Overweging aan het begin van deze 
vergadering waarin wij samenkomen om de belangen van de gemeente 
Kerkrade en haar inwoners te dienen, spreken wij de hoop uit dat onze 
inspanning vrucht zal dragen en mogen wij kracht en inspiratie putten uit 
elkanders geloofs-  en levensovertuiging en met de juiste waardering voor 
elkanders mening.’ 
Een mooie inleiding die veelbelovend is. Luisteren naar elkanders 
standpunten, respect voor de mening van alle partijen, gezamenlijk een 
afgewogen oordeel vormen die de inwoners van de stad tot eer en voordeel zullen strekken. Prachtig! 
Maar schijn bedriegt... 
De meeste tijd van de vergadering wordt benut om een spoedeisende motie van de SP buiten de 
vergadering te houden. De motie betreft immers de houding  van het college in wat we voor het gemak 
burgemeestersgate kunnen noemen: de onhandige gang van zaken rondom de 
burgemeestersbenoeming. 
De burgemeester reageert zeer neerbuigend als hij door de SP gevraagd wordt waarom hij de motie niet 
spoedeisend vindt: ‘Omdat ik het niet spoedeidend vind!’ De overige partijen volgen blindelings en 
gedwee de burgervader. Burgemeestersgate blijft aldus onbesproken. 
De rest van de vergadering wordt in luttele minuten afgeraffeld, de burgemeester sluit de vergadering. 
Binnen elf minuten ‘bespreekt’ de raad aldus de problematiek van de stad. 
‘Met een overvolle agenda...’, opende de burgemeester de vergadering. Misplaatste ironie! 
De raadsvergadering van elf minuten. Zou burgemeester Som dit snelheidsrecord nog kunnen breken? 
Dan moet hij vaart maken, hij heeft nog één vergadering de tijd. 

Demonstratie tegen Tihange in Brussel 

De Belgische burgerbeweging ‘Hart boven Hard’ 
organiseert op 12 mei in Brussel een grote demonstratie 
tegen kernenergie en voor een duurzaam klimaatbeleid. 
Uiteraard zijn ook deelnemers uit onze regio van harte 
welkom. 
Heeft u belangstelling en wilt u meedemonstreren, dan 
kunt u vanuit Maastricht voor 5 euro met een bus 
meerijden. Vertrek om 11:30 uur, opstappen aan 
achterzijde van het station (Meersenerweg). Opgeven 
via e-mail: stop.tihange.nl@gmail.com, onder 
vermelding van ‘Brussel’ Gaat u liever op eigen 
gelegenheid: de demonstratie begint om 13:00 uur. 
Voor meer info, zie: https://rightsnow.be/nl/

https://rightsnow.be/nl/?fbclid=IwAR3rI2ruCkTydWobIr5XfvBk4QVvk5kQ3BBsQ3WwIkIIH_OgRAOYe4vMeB4
https://rightsnow.be/nl/?fbclid=IwAR3rI2ruCkTydWobIr5XfvBk4QVvk5kQ3BBsQ3WwIkIIH_OgRAOYe4vMeB4
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