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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  8 

1. SP Kerkrade op “Jeetemarkt” 
2. Tijd voor een echte loonstrijd 
3. Parkeerbeleid Kerkrade 
4. Hier staat de SP voor 

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 

https://m.facebook.com/SocialistischePartijKerkrade/
http://www.kerkrade.sp.nl
mailto:kerkrade@sp.nl
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SP Kerkrade aanwezig 
tijdens “Jeetemarkt”! 

Weer veel mensen bijgepraat over zin en 
onzin van het Center Court 
In eerdere nieuwsbrieven hebben we al vaker 
uitgelegd wat het college van Kerkrade van plan is 
met het zogenaamde Atriumterrein in het centrum. 
Dit bouwproject kost minimaal EUR 42,5 miljoen. 
Dit gebouw moet ertoe bijdragen dat we meer 
gaan bewegen en gezonder gaan leven. Om echter meer te bewegen en 
gezonder te leven heb je geen nieuwe stenen nodig, maar goede 
beweegprogramma’s en informatie over hoe men kan gezonder leven. Al 
jaren wordt er gepraat en gepraat, maar concrete plannen worden niet of 
nauwelijks gerealiseerd en/of uitgevoerd. Daarbij is het belangrijk dat er 
genoeg sport- en zorgvoorzieningen in de wijken blijven of gerealiseerd 
worden. 
Tijdens de jaarlijkse Jeetemarkt  in de wijk Chevremont hebben we weer met 
veel mensen gepraat en handtekeningen opgehaald tegen het bouwproject 

Center Court. De SP heeft niets tegen 
plannen om de gezondheid van onze 
inwoners te bevorderen, maar met EUR 
42,5 miljoen alleen voor stenen, daar 
bevorder je geen gezondheid mee. 
Op onze website vindt u meer 
informatie omtrent dit (bouw)project: 
https://kerkrade.sp.nl/nieuws/2019/05/
sp-nee-tegen-centercourt 
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://kerkrade.sp.nl/nieuws/2019/05/sp-nee-tegen-centercourt
https://kerkrade.sp.nl/nieuws/2019/05/sp-nee-tegen-centercourt
https://petities.nl/petitions/nee-tegen-bouwplan-centercourt-kerkrade?locale=nl&fbclid=IwAR1oaBfCD0QcjXcjB1yR6Y_U_5yL8ODEvjMQKzGCDHPj6Z9UuHsCn7GG8A8%22%20%5Ct%20%22_blank
https://kerkrade.sp.nl/nieuws/2019/05/sp-nee-tegen-centercourt
https://kerkrade.sp.nl/nieuws/2019/05/sp-nee-tegen-centercourt
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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Tijd voor echte loonstrijd! 

(Door Ruud Kuin) 
De winsten klotsen tegen de plinten, het is tijd voor een stevige 
loongolf. Niet alleen omdat het kan en niet alleen om de koopkracht te 
verbeteren, maar ook omdat we ons deel moeten opeisen. 
De winst van Shell is met 80 procent gestegen, naar 20 miljard euro. 
De werkers van Shell kregen niet meer dan 3 procent loonstijging.  
De winst van Unilever steeg met 51 procent naar 9,8 miljard euro. De 
werkers werden afgescheept met 2,5 procent. 
De eigenaren van Jumbo keren 40 miljoen van de winst aan zichzelf 
uit. Dat is 10 miljoen per persoon. De werkers daarentegen moeten 
tevreden zijn met 2,5 procent loonsverhoging. Daarbij geldt ook nog 

eens de voorwaarde dat ze akkoord moeten gaan met een cao zonder de vakbonden.Zo kunnen we 
een eindeloze lijst maken. 
Wat we met ons allen verdienen en hoe dat verdeeld wordt, bepaalt voor een belangrijk deel de 
kansen van iedereen. De verdeling is het resultaat van het essentiële gevecht tussen kapitaal en 
arbeid. Het kapitaal meent, op grond van het te lopen ondernemersrisico, recht te hebben op het 
grootste deel van de winst. Arbeid moet, als gevolg van een zwakkere positie, genoegen met een 
steeds kleiner deel.  
De rijkste 10 procent kreeg er € 170,5 miljard bij. Oxfam Novib berekende vorig jaar dat in 
Nederland 45 procent van de economische groei terechtkomt bij de rijkste 1 procent van het land. 
Wanneer alle werkenden in een land zich dus inspannen om 1 procent meer voor elkaar te krijgen 
dan het jaar daarvoor, belandt dus bijna de helft daarvan bij de allerrijksten. De rijkste 1 procent in 
Nederland heeft nu al 27 procent van het totale vermogen: ongeveer 300 miljard euro. Dit komt 
neer op twee en een half miljoen per huishouden. 
Het is de consequentie van kapitalisme op zijn 
beloop laten.  
Minimumloon omhoog 
Het is ongebruikelijk dat de overheid direct ingrijpt 
in de loonvorming in de marktsector. Maar de 
overheid heeft wel direct invloed op de hoogte van 
het wettelijk minimumloon. Dat wettelijk 
minimumloon moet flink omhoog. Op korte termijn 
met 10 procent en snel daarna in stappen naar 14 
euro bruto per uur (oftewel plus 40 procent). Dat 
heeft direct gevolgen voor zo’n 2,5 miljoen 
werkenden die rond of onder de 130 procent van 
het minimumloon zitten. Een verhoging van de 
bodem leidt eveneens tot een opstuwende werking van alle loonschalen. Werkgevers zullen 
namelijk nivellering onwenselijk vinden. Door de koppeling verbetert de koopkracht van de 
mensen die aangewezen zijn op een uitkering ook aanzienlijk. 
Het volledige artikel kunt u lezen via: 
https://www.sp.nl/achtergrond/tijd-voor-echte-loonstrijd 

https://www.sp.nl/achtergrond/tijd-voor-echte-loonstrijd
https://www.sp.nl/achtergrond/tijd-voor-echte-loonstrijd
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    Parkeerbeleid Kerkrade ! 

Ziet u ook door de slagbomen 
de parkeerplaatsen niet meer? 

Er gaat geen jaar voorbij, of we hebben in het in 
Kerkrade over de zoveelste verandering van het 
parkeerbeleid of er zijn weer andere manieren van 
betalen of registreren. 

Los van het tarief of de discussie of parkeren al dan 
niet gratis moet zijn, leidt het parkeren in Kerkrade 
vaak tot onduidelijkheid en ergernis bij de inwoners 
en de mensen die onze stad bezoeken. 

De gemeente heeft onlangs geprobeerd via social media en de gemeentelijke 
website het parkeerbeleid nogmaals uit te leggen. (www.kerkrade.nl/parkeren) 

Wij vragen ons af of het wel allemaal zo 
duidelijk is. Met name het mobiel betalen kan 
nog tot de nodige verwarring leiden. Op 
diverse social media is ook te lezen dat 
mensen een boete hebben gekregen, omdat 
er iets misging met betalen. 

Kortom: “het is moeilijk om door de 
slagbomen de parkplaatsen te zien”. Ook hier 
geldt dan uiteindelijk “goedkoop is duurkoop”. 

Heeft u ook op enige wijze problemen gehad 
met het betaald parkeren in Kerkrade of heeft 
u andere opmerkingen m.b.t. het 
parkeerbeleid, stuur dan een e-mail naar: 

kerkrade@sp.nl o.v.v. Parkeerbeleid.  

http://www.kerkrade.nl/parkeren
mailto:kerkrade@sp.nl
http://www.kerkrade.nl/parkeren
mailto:kerkrade@sp.nl
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Hier staat de SP voor 

Menselijke waardigheid, 
gelijkwaardigheid en solidariteit 
We spannen ons in voor een 
betrokken, open en vrije samenleving 
waarin solidariteit voorop staat. 
Vooruitgang begint bij het bestrijden 
van achterstand. We kiezen voor 
schone energie en een gezond milieu 
voor mens en dier.  

Toegankelijk onderwijs voor 
iedereen 
Een school is geen “toetsfabriek”. Als SP 
We willen werken aan kleinere klassen en gemengde scholen. We willen extra gaan 
investeren in het onderwijs. En we willen ervoor zorgen dat het beschikbare geld ook 
terecht komt in de klas.  Samenleven, op menselijke maat.Samenleven, op menselijke maat 

We knokken voor betaalbare woningen, beter onderhoud en goede voorzieningen. 
Woningcorporaties zijn eigendom van de huurders. Ze zijn georganiseerd op buurtniveau, 
en werken samen ten behoeve van nieuwbouw, renovatie en onderhoud.  
Goede zorg, hulp en kansen voor wie dat nodig heeft 

We laten niemand achter. Goede zorg is persoonlijk, kleinschalig en voor iedereen 
beschikbaar. De zorg is geen markt. De SP wil het eigen risico afschaffen en een Nationaal 
ZorgFonds invoeren.  
Groei en welvaart eerlijk verdelen 

We willen armoede uitbannen en tweedeling bestrijden. We staan voor eerlijk werk 
voor een fatsoenlijk salaris. Ook ondersteunen we het midden- en kleinbedrijf. Het 
minimumloon wordt verhoogd, zodat er geen werkende armen meer zijn. Wie werkloos of 
arbeidsongeschikt wordt krijgt de steun die nodig is.  
Internationale solidariteit 

Een betere wereldwijde verdeling van de welvaart bevordert de kansen op geluk 
voor iedereen. Het Nederlandse buitenlandse beleid moet gericht zijn op samenwerking 
tot wederzijds voordeel en op bescherming en versterking van de mensenrechten. We 
staan voor Europese samenwerking tussen landen; een ondemocratische Europese 
Superstaat wijzen we af.
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