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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  6 

1. De SP: een toppartij 
2. Column: “Mivaatje” 
3. “OZB-knopje” 

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 
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De SP, een toppartij! 

De SP is een toppartij en blijft zeker mijn partij.  
Daarom wil ik het volgende zeggen over mijn partij; 
De afgelopen maanden is er veel gezegd en geschreven over de SP. 
De SP zou niet transparant zijn en er zou sprake zijn van niet luisteren 
naar de leden en van een van bovenaf op gelegde structuur. 
Dan vraag ik me af: welke politieke partij heeft 6 keer per jaar partijraad 
om de leden in te lichten en mee te laten beslissen? In de partijraad 
zitten alle afdelingsvoorzitters. De provincie is vertegenwoordigd en 
ook onze tweede-kamerleden zijn aanwezig. Welke andere politieke 
partij is zo vaak in gesprek met de leden? 

Partijraad 
Tijdens de partijraad (22 juni 2019) van de SP is veel kritiek geuit. Terecht natuurlijk, als je meerdere 
verkiezingen achter elkaar hebt verloren. 
Dit gebeurde trouwens in het openbaar en was zelfs voor iedereen te volgen op NPO-politiek.  
Zelfs in deze situatie geeft de SP openheid van zaken. Welke andere partij doet dit? 
Ron Meijer heeft zijn verantwoordelijkheid genomen voor de slechte resultaten en daarom stelt hij zich 
niet meer beschikbaar voor de volgende termijn. 
Dat siert hem zeer en laat zien dat hij zichzelf als voorbeeld stelt voor het functioneren van de partij.  
Daar is moed voor nodig en iedereen mag eens goed nadenken, hoe integer onze voorzitter handelt. Het 
partijbelang wordt vooropgesteld door deze man. 
Dus voor al die jammerende collega’s die zijn opgestapt en de zetel mee hebben genomen:  
Kijk maar eens goed naar jullie eigen gedrag!  

Gelukkig waren er veel warme woorden voor hem en velen gaven aan dat hij niet had hoeven opstappen. 
We hopen dat we nog lang met Ron mogen samenwerken in onze partij en nog lang gebruik mogen 
maken van zijn expertise en strijdlust. 
Dat het bestuur wel degelijk luistert naar de leden bleek ook toen er een voorstel kwam voor het instellen 
van een commissie, die gaat onderzoeken waaraan deze verliezen te wijten zijn.  
Uit de partijraad kwam naar voren dat er ook leden in moeten zitten uit de afdelingen en het bestuur heeft 
dit meteen overgenomen. 
Ik ben trots op mijn partij, die in het openbaar in staat blijkt haar eigen handelen kritisch te bekijken en de 
bereidheid heeft van gemaakte fouten te leren en daarmee zichzelf 
weer te versterken. 
Dit alles maakt dat ik vol goede moed verder ga met mijn collega’s, 
om de maatschappij te veranderen in een maatschappij waarin de 
mens centraal staat en niet het Kapitalisme. 
De SP zal zich blijven inzetten hiervoor. Want er is genoeg voor 
iedereen!!! 

Marianne Laumann, fractievoorzitter SP Kerkrade 
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“Mivaatje” 

Op 5 juli zijn we met een 14-tal leden naar de Tweede Kamer 
geweest. Met twee auto’s en een busje van stichting GIPS 
reden we rond 8.15 uur naar Den Haag. De reis verliep 
voorspoedig en we parkeerden rond 11.30 uur onze 
“bolides op” het “Plein 1813”. 
Vandaar liepen we richting de Tweede Kamer.  
We waren op tijd en we hadden zin in de excursie, maar 
eerst “snakten we” naar een kop koffie en een broodje. Dat 
was allemaal keurig geregeld 
In de fractiekamer stond de koffie al te dampen en ook was 
er voor broodjes gezorgd. 

Vanzelfsprekend moesten we ons eerst melden bij de beveiliging en moesten we één voor één door de 
metaaldetectie. Maar de rij stagneerde. Er stonden nog enkele leden van ons voor de draaideur van de 
hoofdingang. 
En toen ineens; een klap. Een klap in mijn gezicht. Nee, niet letterlijk gelukkig. 
In de rij voor het detectiepoortje hoorde ik plotseling een beveiliger zeggen: “He John, Peet hier…er staat 
een mivaatje voor de deur…eeuhh… ken je ff open maken?” 
Mijn blik kruiste die van onze fractievoorzitter, die een eindje verderop in de rij stond. Zij had het ook 
gehoord: mivaatje.  

Vol ongeloof bleven we elkaar even aankijken. Hadden we dit 
nu echt iemand horen zeggen aan de telefoon: mivaatje? 
Dat is jargon voor minder valide. En inderdaad, een van onze 
leden zit een rolstoel. Maar “mivaatje”? Ik stond perplex, maar te 
lang stil staan kon ik niet, want ik werd door het detectiepoortje 
gedirigeerd. We gingen op weg naar onze kop koffie.  
De rondleiding door het Tweede Kamer-gebouw was 
interessant en het gesprek tijdens de lunch met ons kamerlid 
Henk van Gerven was verhelderend en motiverend. Maar de 
hele dag hoorde ik één woord door mijn hoofd gonzen, één 
woord: mivaatje. 
En wie was nou “het mivaatje”? Niet alleen ons lid in de rolstoel 
naar mijn mening, maar zeker ook de bewaker die dergelijk 
jargon bezigt en de toehoorder, ik dus, die door stomheid geslagen verder liep.  Zo zie je maar dat ieder 
mens zijn beperking heeft. (Jos Piefer) 

SP Kerkrade ging met demonstrerende 
Groningers op de foto. We begrijpen 
uiteraard als inwoners van de mijnstreek dat 
de Groningers de aardbevingen en de 
uitbuiting meer dan zat zijn. We toonden ons 
dan ook solidair met hen brachten het 
Gronings en Limburgs volkslied ten gehore, 
voor het Tweede Kamer-gebouw.
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“OZB-knopje” 

Jos Piefer reageerde tijdens de raadsvergadering op de zorgelijke 
financiële toestand van de gemeente Kerkrade.

Tijdens de raadsvergadering van 26 juni j.l. werd onder andere de 
jaarrekening 2018 behandeld. De jaarrekening geeft een jaarlijks 
overzicht van de financiële situatie van de gemeente. Deze bestaat 
uit een jaarverslag van het college, een balans, een 
resultatenrekening en een accountantsverklaring.

Al vaker heeft de SP erop gewezen dat Kerkrade financiële problemen heeft en dat we eerst 
pas op de plaats moeten maken alvorens we nog meer miljoenen gaan lenen (bovenop de 
EUR 112 miljoen die we al moeten terugbetalen) voor nog meer stenen.

En de burger betaalt al die zogenaamde “majeure projecten” doordat de OZB-belasting twee 
jaar achter elkaar met 5% verhoogd wordt.

En dat en nog meer kritische punten kunt 
u beluisteren en lezen in het betoog van 
Jos Piefer, dat hij hield tijdens de 
raadsvergadering. Het betoog vindt u hier: 
https://tinyurl.com/yy6nvhbw (duur: 3 min 
20 sec)

Bent u ook tegen nog meer geld, dat we 
niet hebben, uitgeven aan onnodige 
bouwplannen? Teken dan onze petitie 
tegen het bouwplan centercourt.Dat kan 
via: https://petities.nl/petitions/nee-tegen-
bouwplan-centercourt-kerkrade?locale=nl

https://tinyurl.com/yy6nvhbw
https://petities.nl/petitions/nee-tegen-bouwplan-centercourt-kerkrade?locale=nl
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