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Definitieve uitslag flinke dreun! 

De definitieve uitslag van de Europese verkiezingen is een grote teleurstelling voor de SP. 
De SP’ers belden, flyerden en gingen huis aan huis. 
Onze lijsttrekker Arnout Hoekstra liet een eurocritisch én links geluid horen in de tv-
debatten.  
En dan de uitslag; 0 zetels voor de SP. 

Natuurlijk voelen wij de teleurstelling van onze leden in het hele land.   
Lokaal denken mensen vaak dat Europa een ver van mijn bed show is. In kilometers mag dat 
zo zijn, echter in Brussel wordt heel veel geregeld en ook moet er nog heel veel verbeteren 
in de regelgeving. De SP wil daarom wel samenwerken in Europa, maar we zijn wel 
eurocritisch. 

We hebben onze standpunten blijkbaar 
niet goed genoeg kunnen uitleggen 
aan de mensen. 
Daarnaast is de opkomst altijd laag, een 
ruime meerderheid van Nederland 
bleef deze keer thuis. De eerste 
onderzoeken laten zien dat vooral SP-
stemmers thuis zijn gebleven. De helft 
van de mensen die een paar weken 
geleden nog SP stemde, is nu niet gaan 
stemmen. Ook blijkt dat de niet-
stemmers bijna allemaal geen 
vertrouwen of interesse in de Europese 
politiek hebben. 

Maar bij een teleurstelling hoort ook weer het opstaan en verder gaan.  
Dat willen we graag samen doen met onze actieve leden.  
We willen de maatschappij veranderen, want er is genoeg voor iedereen! 
Ook in Kerkrade. 

Met strijdbare groet, SP Kerkrade 
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Ron Meyer stelt zich niet meer verkiesbaar 

Onderstaande e-mail stuurde Ron Meyer daags na de definitieve uitslag van de Europese 
verkiezingen aan alle leden van de partij.  
We betreuren, maar respecteren wel zijn besluit. In het najaar zullen de leden een nieuwe 
partijvoorzitter kiezen. 
“Beste partijgenoot,  
Zo’n 25 jaar geleden startte mijn politieke vorming. Als zoon van een reeds op jonge leeftijd ziek 
geworden koelmonteur en een keihard voor het gezin werkende schoonmaakster voelde ik hoe 
politieke besluiten gezinnen hard kunnen raken. Hoe de verslechtering van de WAO mijn vader 
sloopte, hoe thuis de elektriciteit werd afgesloten nadat mijn moeder haar baan verloor en hoe de 
stijging van de huur ons gezin in grote problemen bracht. In mijn stad Heerlen zag ik in de jaren 
negentig van de vorige eeuw hoe politieke 
besluiten van voor en na de mijnsluiting tot 
bittere armoede en ellende hadden gezorgd.  
Politiek is persoonlijk. Politieke besluiten raken 
mensen in hun leven. Dat is precies waarom 
wij SP’ers vinden dat je politiek niet aan politici 
moet overlaten. De politieke onwil om de 
lonen te verhogen, leidt tot meer werkende 
armen. De politieke keuze om werk te 
‘flexibiliseren’ leidt tot grote onzekerheid voor 
werkende mensen en exorbitante winsten 
voor de steenrijken. De politieke besluiten om 
hard te bezuinigen op de zorg raken mensen 
direct in hun leven. Dat zijn geen abstracties, 
dat is geen kwestie van smaak, dat is zeer 
persoonlijk. 
Ik hecht er in alles wat ik doe om de wereld een beetje beter te maken aan om zuiver te zijn in 
deze redenering. Als politiek voor mij persoonlijk is, betekent dat ook dat ik streng ben voor 
mezelf. Het resultaat van de Europese verkiezingen is bitter en extreem teleurstellend. We voelen 
allemaal de enorme pijn die bij zo’n nederlaag hoort. Bij een dergelijke nederlaag hoort het 
nemen van verantwoordelijkheid.  
Die neem ik. De afgelopen 3,5 jaar heb ik als partijvoorzitter alles gegeven voor onze partij en 

onze idealen. Dat is elk moment een grote eer. De komende tijd zal ik 
dat blijven doen, maar daarna zal ik mij niet opnieuw verkiesbaar 
stellen. Ik zal ervoor zorgen dat het stokje in het najaar op een goede 
manier wordt overgedragen. Omdat ik onmetelijk veel waarde hecht 
aan contact met onze leden informeer ik u en alle andere SP-leden 
persoonlijk met deze email. 
In de diepste overtuiging dat onze idealen het waard zijn om met 
branie voor op te komen.  
Met strijdbare groet, 

Ron Meyer   Partijvoorzitter” 
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Ledenpartij 

De SP is nog steeds de derde ledenpartij van Nederland. Ook in 
Kerkrade hebben we een groot aantal leden. En gelukkig blijft dit 
ledenaantal groeien.  

Het zijn de leden die het doen. Zonder leden geen partij. 
Veel meer nog dan voor andere partijen geldt dat voor een actieve beweging als de SP.  
Het zijn de leden die de dienst uitmaken in de SP. Zij kiezen het afdelingsbestuur en 
beslissen over lokale kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma's. Zij kiezen rechtstreeks 
hun afgevaardigden naar SP-congressen en regioconferenties. Congresstukken, landelijke 
kandidatenlijsten, het verkiezingsprogramma, alle belangrijke beslissingen worden tevoren 
in de afdelingen uitvoerig besproken met de leden. 

Elk lid kan deelnemen aan activiteiten en aan lokale en landelijke cursussen. Elk lid kan zich 
kandidaat stellen voor elke functie in zijn of haar afdeling, regio en de landelijke partij en 
voor kieslijsten op lokaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau. 

We gaan er van uit dat de volgende landelijke verkiezingen in 2021 zijn. 
Dat neemt niet weg dat binnen een partij en zeker ook binnen een lokale afdeling van een 
landelijk partij altijd iets te doen is. Dat varieert van het voorbereiden van 
raadsvergaderingen tot aan de bemensing van stand tijdens een jaarmarkt. 

Er zijn 2 werkgebieden in onze afdeling, te weten: “afdelingstaken” en “politiek”. 
Afdelingstaken zijn: bestuurswerkzaamheden, (wijk)acties, bij landelijke acties helpen, 
hulpdienst etc. 
Politieke taken zijn: Het voorbereiden van commissievergaderingen, raadsvergaderingen, 
het bijwonen van officiële gelegenheden etc. 

De hierboven beschreven taken binnen een afdeling zijn maar een korte opsomming.  
We kunnen altijd hulp gebruiken. Dus lijkt het je wat om, naast steunend lid, actief te worden 
binnen onze partij en afdeling neem dan contact op met Jos Piefer (voorzitter, 0611500946) 
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SP: nee tegen Center Court 

In Kerkrade wil men de gezondheid van inwoners bevorderen. Het college kiest ervoor om 
hiervoor in stenen te investeren. Men wil een nieuw zwembad, sporthal en zorgappartementen 
bouwen (kosten €42,5 miljoen), terwijl het geld op is en men nu al miljoenen moet bezuinigen 
op voorzieningen voor mensen. Dat is onnodig. Bovendien heeft Kerkrade hiervoor geen geld 
en zal men dus weer vele miljoenen extra moeten lenen bovenop de schuld van €120 miljoen 
die er al is. Lees hieronder onze argumenten en 
wat wij willen bereiken.  

We constateren:

•Deskundigen vinden, dat men geen dure 
gebouwen van €42,5 miljoen hoeft te 
bouwen om de gezondheid van inwoners te 
bevorderen. Dat kan zelfs zonder nieuwe 
gebouwen.
•Kerkrade moet nu al door geldgebrek 
miljoenen bezuinigen op voorzieningen voor 
mensen.
•In drie buurgemeenten worden ook nieuwe 
zwembaden gebouwd. Naast Kerkrade (25 
meter bad) bouwt ook Landgraaf (25 meter 
bad), Heerlen (50 meter bad) en 
Herzogenrath een nieuw zwembad. Wij 
stellen een onderzoek voor naar een 
goedkoper plan voor een (nieuw) zwembad.
•Bouw en exploitatie van Centercourt is al 
aanbesteed zonder desbetreffend besluit van de raad.
•Een visie wat er nu moet gebeuren in die nieuwe gebouwen is er nog niet.
•Slechts een beperkt deel van de EUR 42,5 miljoen wordt uitgegeven aan het zwembad en 
de sporthal (€10 miljoen?), de rest zijn gewoon appartementen die in het centrum worden 
gebouwd. Hoezo plan om de gezondheid te bevorderen?
•Dat Kerkrade geen eigen geld heeft om dit plan te realiseren, na aftrek van eventuele 
subsidie door Provincie en IBA moet Kerkrade nog vele miljoenen lenen.
•Dat dit bouwplan naast de ontwikkelkosten van meer dan veertig miljoen euro 
bovendien elk jaar behoorlijke extra kosten meebrengt (kapitaallasten en exploitatie).
•Dat Kerkrade vorig jaar, omdat de financiële situatie zo nijpend was, op stel en sprong de 
tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten heeft teruggedraaid en dat er 
vervolgens nog vele miljoenen moeten worden bezuinigd op voorzieningen voor mensen, 
zeker in het “sociale domein”.

Wij vragen:

•Het college en gemeenteraad van Kerkrade af te zien van het bouwplan Centercourt
•Om te onderzoeken of op deze plek een park kan worden aangelegd, dat voor eenieder 
toegankelijk is en waar het gezellig toeven is en waar ook sportmogelijkheden zijn en een 
onderzoek naar een goedkoper plan voor het (nieuwe) zwembad.
•De hiervoor benodigde extreme verhoging van de OZB-belasting van maar liefst 10% 
(2019 5% en 2020 5%) die al is ingevoerd terug te draaien.
•Het bespaarde geld te gebruiken om het afpakken van tegemoetkoming voor chronisch 
zieken en gehandicapten (€125,-, voor 6700 inwoners!) terug te draaien.

teken hier de petitie: 
https://centercourtkerkrade.petities.nl/

https://centercourtkerkrade.petities.nl/
https://centercourtkerkrade.petities.nl/
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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  
of bel met: 06 11 500 946 

Abdijcomplex Rolduc krijgt 7 miljoen euro 
subsidie van de overheid. 

Op 21 mei 2019 maakte het kabinet bekend dat het 
EUR 7 miljoen subsidie verstrekt aan “ons eigen 
Rolduc”. Het geld is bedoeld voor investeringen in 
toegankelijkheid, duurzaamheid en het aantrekken 
van zoveel mogelijk bezoekers. 

Historische uitstraling 
Abdij Rolduc is het grootste abdijcomplex in de 
Benelux en staat op de UNESCO-lijst. Op deze lijst 
staan de honderd belangrijkste monumenten van Nederland. Het gebouw doet nu dienst als 
hotel- en congrescentrum met 160 kamers. 

Parels 
Minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven: "Onze grote monumenten zijn de parels van ons 
erfgoed en met een extra investering kunnen we de gebouwen geschikt maken voor de 
toekomst." 

We hopen dan ook dat door deze financiële injectie de golfbaanplannen Rolduc definitief van de 
baan zijn. Neemt niet weg dat, naar verluidt, de “Werkgroep Waarom Golfbaan Rolduc” nog 
steeds alert en actief is en nauwlettend de ontwikkelingen met betrekking tot Rolduc in de gaten 
houdt.  En uiteraard kan de werkgroep nog steeds op alle steun van SP Kerkrade rekenen. 

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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