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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  9 

1. Algemene beschouwingen 
2. Center Court: stand van zaken? 
3. Parkeerbeleid: de ellende duurt 

voort 
4. Word ook lid. 

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
https://m.facebook.com/SocialistischePartijKerkrade/
http://www.kerkrade.sp.nl
mailto:kerkrade@sp.nl
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Oktober: de maand van de 
algemene beschouwingen! 

Op 30 oktober zijn de zgn. algemene 
beschouwingen. 
Tijdens de raadsvergadering op 30 oktober a.s. vinden 
de zgn. algemene beschouwingen plaats in Kerkrade. 
Dan worden de begroting 2020 en de najaarsnota 
2019 besproken. In de begroting wordt weergegeven 
welke beleid er komend jaar wordt uitgevoerd en hoe 
dit gefinancierd wordt. De najaarsnota geeft een stand 
van zaken met betrekking tot de lopende begroting. 

Veel gemeentes kampen met tekorten in de jeugdzorg. Kerkrade is daar helaas geen 
uitzondering op. Hoewel jeugdzorg erg op de begroting drukt, zijn er ook nog tal van andere 
beleidsterreinen die aandacht en dus geld vragen. Het is dan ook belangrijk volgens SP 
Kerkrade om vooral keuzes te maken die in het belang zijn van de mensen. Voor tal van zaken 
moeten steeds de inwoners van Kerkrade opdraaien. Tekort in de jeugdzorg wordt (een klein 
beetje) ingelopen doordat verleden jaar de tegemoetkoming voor chronisch zieken en 
gehandicapten is afgepakt!!! Het Center Court gaat voor een groot gedeelte gefinancierd 
worden doordat zowel in 2019 als in 2020 de OZB-belasting met telkens 5% verhoogd wordt. 
Dus in twee jaar tijd iets meer dan 10% stijging. Het college wil een majeur project, de burger 
betaalt. En dan hebben we het nog niet over de perikelen rondom Roda JC. De gemeente is 
eigenaar van het stadion, dat voor ruim EUR 19 miljoen in de boeken staat. Kortom, tal van 
belangrijke zaken die tijdens de algemene beschouwingen aan bod komen, die alle 
Kerkradenaren aangaan. 

De vergadering (30 okt. a.s.) is openbaar en begint om 14.00 uur. 
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Center Court: wat is nu 
de stand van zaken? 

We hebben al diverse keren bericht over 
het (bouw)project Center Court. Omdat 
deze maand dit project op de agenda 
staat van zowel een (gezamenlijke) 
commissievergadering, als de 
raadsvergadering, geven kort de stand 
van zaken weer en willen we vooral zoveel 
mogelijk mensen uitnodigen om tijdens 
deze vergaderingen aanwezig te zijn in de 
raadzaal. De commissievergadering is op 22 okt, 19.00 uur en de raadsvergadering is 
op 29 okt om 19.00 uur.


Zoals wellicht bekend is op 25 september j.l. een openbare raadsinformatie-avond 
geweest m.b.t. het project Center Court. We hebben al via onze website en social 
media aangegeven dat deze avond een grote teleurstelling was. Niet alleen voor ons 
als SP, maar zeker ook voor de vele mensen die aanwezig waren op de publieke 
tribune.


Niets wijzer zijn we geworden. Maar dan ook totaal niets. Ondertussen druppelen links 
en rechts wat rapporten en stukken binnen, staat er weer een stuk in de krant waarin 
we lezen dat Kerkrade koploper is op het gebied van gezondheidsbevordering en dat 
soort halve vaag- en waarheden. Maar hoe het project nou echt zou moeten gaan 
uitzien (behalve wat tekeningen) en vooral waar wordt al dat geld vandaan gehaald 
moet worden, blijft nog in nevelen gehuld. 


En is er nou eens een goed behoefteonderzoek gedaan bij de inwoners van Kerkrade 
(en Parkstad)? Nee dus. Daarom is de vraag meer dan terecht: hebben we een 
dergelijke miljoenenverslindend bouwproject nodig om gezonder te worden? Wat SP 
Kerkrade betreft is het antwoord daarop: NEE.


Er zijn al zoveel goede (beleids)programma’s opgesteld op het gebied van positieve 
gezondheid, die geen nieuwe gebouwen nodig hebben. Laten we daar mee starten. 
NU.


Bent u het met ons eens, teken dan de petitie via volgende link. 

https://centercourtkerkrade.petities.nl/

https://centercourtkerkrade.petities.nl/?fbclid=IwAR3_RRy8nRqXX_djUQluRu7krNaPEjM2AsTUBxvPk3SRQUPVBkAxygFHcBc
https://centercourtkerkrade.petities.nl/?fbclid=IwAR3_RRy8nRqXX_djUQluRu7krNaPEjM2AsTUBxvPk3SRQUPVBkAxygFHcBc
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    Parkeerbeleid Kerkrade ! 

De “kinderziektes” m.b.t. 
parkeerbeleid lijken chronisch 
van aard? 

In de vorige nieuwsbrief hebben we ook al 
aandacht besteed aan het nieuwe parkeerbeleid 
van de gemeente Kerkrade.  

In maart kopte De Limburger al dat er sprake is van 
“kinderziektes bij het nieuw parkeerbeleid 
Kerkrade”. Deze lijken nu echter chronisch van aard 
te zijn.  

Tijdens de stoffenmarkt 3 okt. j.l., stonden 
mensen in de rij bij de parkeerautomaten. 

Bij de een was er een storing, bij de ander 
was het (weer) niet duidelijk wat nou 
precies de bedoeling was. En andere 
automaten gaven weer geen wisselgeld 
terug te geven. Kortom, een en al 
onduidelijkheid.  

De kinderziektes lijken dus chronisch van 
aard te worden helaas. 

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.  

mailto:kerkrade@sp.nl
mailto:kerkrade@sp.nl
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