
JAARGANG 2, NR 7            JULI 2019
 

 1

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

Grupellostraat 51 
6461 ET 

kerkrade@sp.nl 
06 11 500 946

  Jaargang 2, nummer  7 

1. Politiek in Kerkrade 
2. Ronald van Raak over de SP 
3. SP start petitie tegen Center Court 
4. SPicknick in het stadspark 

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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Politiek in Kerkrade! 

Politiek Kerkrade: Verhoging salarissen ambtenaren 
slaat groot gat in de begroting. 

Kerkrade wilde geen rekening houden met de verhoging 
van de ambtenarensalarissen en zit nu met de gebakken 
peren. 
Tijdens de behandeling van de zogenaamde “voorjaarsnota” wees de SP erop 
dat hierin geen geld was opgenomen voor de te verwachten CAO-verhoging 
van de salarissen van de gemeenteambtenaren. 
Het college liet weten dat dit niet was gebeurd, omdat de Kerkraadse 
begroting  daarvoor geen ruimte laat. De SP wees erop dat dit weer een groot 
gat in de financiën van Kerkrade zou slaan. Toch werd de voorjaarsnota 
aangenomen. 
Daags na de raadsvergadering werd bekend dat er over de ambtenaren-CAO 
een akkoord is bereikt. In twee jaar tijd stijgen de lonen met 6,25%. De lonen 
gaan in vier stappen omhoog: per 1 oktober 2019 met 3,25%, 1% per 1 
januari 2020, 1% per 1 juli 2020 en 1% per 1 oktober. Goed nieuws voor onze 
gemeenteambtenaren, maar Kerkrade heeft hier geen geld voor 
gereserveerd. Zolang nog niet definitief is besloten om het Center Court te 
bouwen, wil het college de OZB-verhoging gebruiken om deze tegenvaller op 
te vangen. 
Als het college al kunstgrepen moet toepassen om deze CAO-verhoging in de 
begroting in te passen, waar wil het college dan de vele miljoenen voor 
Center Court nog vandaan halen? 
We zijn benieuwd wanneer dit college tot het inzicht komt dat Kerkrade geen 
geld heeft om een Center Court te bouwen.  
Deelt u onze mening? Teken dan onze petitie “Nee tegen bouwplan Center 
Court”.  
https://petities.nl/…/nee-tegen-bouwplan-centercourt-kerkra… 

https://petities.nl/petitions/nee-tegen-bouwplan-centercourt-kerkrade?locale=nl&fbclid=IwAR1oaBfCD0QcjXcjB1yR6Y_U_5yL8ODEvjMQKzGCDHPj6Z9UuHsCn7GG8A8%22%20%5Ct%20%22_blank
https://petities.nl/petitions/nee-tegen-bouwplan-centercourt-kerkrade?locale=nl&fbclid=IwAR1oaBfCD0QcjXcjB1yR6Y_U_5yL8ODEvjMQKzGCDHPj6Z9UuHsCn7GG8A8%22%20%5Ct%20%22_blank
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Ronald van Raak over de SP 

Stel dat een nieuwe partij wordt opgericht, eentje die niet 
wil opkomen voor de gevestigde belangen, maar voor de 
belangen van gewone mensen. Die niet alleen van zich 
wil laten horen in het parlement, maar juist ook 
daarbuiten mensen politiek wil organiseren. Met politici 
die de solidariteit niet alleen met hun woorden prediken, 
maar zélf in de praktijk brengen, door meer dan de helft 
van hun vergoedingen af te dragen en genoegen te 
nemen met een normaal salaris. Van zo’n partij zou ik 

meteen lid worden. Sterker, in zo’n partij ben ik al jaren actief, dit is juist wat de SP 
wil zijn. 

Commentaar SP Kerkrade: 
Een mooie uitspraak van Ronald van Raak. Laten we die eens wat beter bekijken. 
De SP komt op voor de belangen van de gewone 
mensen.  Gewone mensen kiezen dan toch zeker 
ook voor de SP zou je denken. Toch zijn er altijd 
mensen die voor verkiezingen trappen in gladde 
praatjes en achteraf spijt hebben van hun keuze. 
Maar dan is het te laat, dan zit je toch weer vier 
jaar met zo’n partij opgescheept.  Erg jammer is 
dat veel  gewone mensen het geloof in de 
politiek zijn verloren. Ze zijn al zo vaak gepakt en 
het kind van de rekening geworden, dat het voor 
hen niet meer hoeft. Ze gaan dan helemaal niet 
meer stemmen. Dat is dubbel jammer. Op de eerste plaats geven ze dan hun stem 
en steun niet meer aan de partij die hun belangen wél vertegenwoordigt en op de 
tweede  plaats krijgen de partijen die hun belangen niet behartigen dan de 
meerderheid. In buurten waar mensen teleurgesteld gaan gemiddeld 27% mensen 
stemmen. In rijke buurten gaat soms meer dan 90% stemmen. Wij, de gewone 
mensen, zijn met veel meer, dus als die allemaal wel gaan stemmen en kiezen voor 
een partij die hun belangen wel behartigen, dan zouden ook zij een “beter” leven 
en worden ze niet telkens weer gepakt. 
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SP start een Petitie tegen het bouwplan Centercourt. 

Nee tegen bouwplan 
Centercourt Kerkrade 
In Kerkrade wil men de gezondheid van 
inwoners bevorderen. Het college kiest 
ervoor om hiervoor in stenen te 
investeren.  
Men wil een 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. 

Wist u dat: 
* deskundigen vinden, dat men geen dure gebouwen van € 42,5 miljoen hoeft   
 te bouwen om de gezondheid van inwoners te bevorderen? Dat kan namelijk   
 zelfs zonder nieuwe gebouwen.  
* Kerkrade nu al door geldgebrek miljoenen bezuinigen moet op     
 voorzieningen voor mensen? 
* in drie buurgemeenten ook nieuwe zwembaden worden gebouwd? Vier   
 nieuwe zwembaden is toch veel te veel voor deze regio. 
* bouw en exploitatie al zijn aanbesteed zonder desbetreffend besluit van de   
 raad?  

De SP  is uiteraard niet tegen een plan voor het verbeteren van de gezondheid. 
Maar een plan van € 42,5 miljoen dat hoofdzakelijk een investering in stenen betreft 
en waarvoor weer bezuinigingen nodig zijn, dat vinden we zeker niet noodzakelijk. 
Investeer in mensen, niet in stenen! 

De SP vindt dat de extreem OZB-verhoging van maar liefst 5% in 2019 en in 2020 
(dus in totaal meer dan 10%) teruggedraaid moet worden. 
Ook moet de het afpakken van de € 125,- van de chronisch zieken teruggedraaid 
worden. 
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Lid zijn van de SP is meer dan politiek alleen. 

SPicknick op zaterdag 31 augustus a.s. 

Lid zijn van de SP is meer dan alleen politiek en actievoeren. Het is ook leuk om 
naast politieke activiteiten “gewoon” met elkaar samen te zijn, te lachen, muziek te 
maken, gezellig wat te eten en te drinken etc. 

Daarom organiseert SP Kerkrade op zaterdag 31 augustus a.s. een picknick voor 
alle leden en sympathisanten van de SP. 
Voor sommigen zal het een weerzien worden met “oude bekenden”, voor anderen 
is het wellicht de ideale gelegenheid om kennis te maken met partijgenoten en 
bestuurs- en raadsleden van SP Kerkrade. 

Dus heb je zin en tijd, kom dan zaterdag 31 aug a.s. tussen 11.00 - 13.00 uur 
naar het stadspark van Kerkrade.  
Iedereen zorgt voor zijn eigen picknick. Wij zorgen voor wat leuke muziek en zullen 
er alles aan doen om er een gezellige bijeenkomst van te maken. 

Aanmelden kan via: SPicknick@kerkrade.nl 

mailto:kerkrade@sp.nl
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