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DE SP, DAT ZIJN WE SAMEN !!!
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1. Marianne Laumann voor de derde keer
gekozen tot lijsttrekker
2. Even voorstellen..
3. Iets te melden?

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 / 0646318152
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Marianne Laumann voor de derde keer gekozen tot lijsttrekker
SP Kerkrade op volle sterkte naar gemeenteraadsverkiezing 202
Tijdens de jaarvergadering van 6 mei jongstleden hebben de leden van SP
Kerkrade Marianne Laumann, huidige fractievoorzitter, unaniem tot lijsttrekker
gekozen voor de gemeenteraadsverkiezing van 2022. Laumann, die al 7 jaar de
fractie uitstekend en succesvol leidt, zegt blij en trots te zijn dat de Kerkraadse
leden haar weer het vertrouwen hebben gegeven om samen met haar team
komende verkiezingen een historische uitslag neer te zetten
Ook moest er een nieuw bestuur gekozen
worden. Aftredend afdelingsvoorzitter Jos
Piefer werd unaniem herkozen in deze functie.
Piefer, die twee jaar gelden de
voorzittershamer van Ernst Peters overnam, is
blij om het voorzitterswerk te mogen
voortzetten en geeft aan heel erg gemotiveerd
te zijn om samen met “zijn” SP-team Kerkrade
socialer te maken en zo zegt hij over zijn
herverkiezing: “De SP, dat zijn we SAMEN!
De secretaris-functie wordt ingevuld
door Michael Doveren. Hij zal als
afdelingssecretaris verder werken
aan de versterking van de afdeling
en zal samen met het bestuur, zodra het weer kan, acties organiseren
om weer met leden en uiteraard niet-leden in gesprek te gaan. Michael is
verheugd dat hij het “Kekraadse SP-team mag aanvullen”.
John Krewinkel, al jaren een van de kernleden van het bestuur en
voormalig raadslid, is herkozen tot penningmeester. De
afdelings nanciën zijn de afgelopen 2 jaar uitstekend beheerd en de
leden hebben John dan ook unaniem herkozen
Nu de lijsttrekker en bestuur gekozen zijn, kan er gestart worden met het
opstellen van het (concept)verkiezingsprogramma en de
(concept)kandidatenlijst. Uiteraard zullen de komende ledenvergaderingen in het
teken staan van het samen bepalen welke punten voor SP Kerkrade belangrijk zijn
voor de komende gemeenteraadsverkiezingen
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Even voorstellen…Elvin ter Horst
Geb 05-08-1974 te Kerkrad
Ongehuwd, vader van een dochter, opa van
een kleinzoo
Woonachtig in Kerkrade West, met veel plezie
Opleiding MEAO Commerciee
Werkzaam geweest in de detailhandel,
serviceverlenin
Leidinggevende taken gehad bij verschillende bedrijven,
verschillende interne opleidingen gehad, 6 jaar zitting gehad
bij de OR van een groot elektronica bedrijf als Vice
Voorzitter, alsook deel gehad in verschillende commissies
Overtuigd SP stemmer sinds 25 jaar, en sinds 2021 actief
binnen de fractie Kerkrade als: Commissielid Burgers en
Samenleving, kandidaat-bestuurslid en fractielid

Het sociale aspect is er van kinds af aan door mijn ouders
met de paplepel ingegoten, kom op en vecht voor de
zwakkeren, spreek voor de mensen die dit zelf niet kunnen
of durven, geef aan degenen die minder hebben, behandel
een ander altijd zoals je zelf behandeld zou willen worden
De SP fractie in Kerkrade is een geweldig gevarieerd
gezelschap waar iedereen sociaal is naar de samenleving,
of het nu op het gebied van actie is, of politiek willen
bijdragen….ik ben trots hier deel van uit te mogen maken en
zal mij 100% inzetten voor de fractie en voor Kerkrade
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Iets te melden…..?
Door corona en alle gevolgen hiervan, zou men
bijna vergeten dat er nog een hoop andere
problemen zijn waar velen van jullie helaas vaak te
maken hebben. Denk hierbij aan de
toeslagenaffaire, de “zwarte lijst” van de
belastingdienst, woningnood, lange wachtlijsten in
de jeugdzorg, baanonzekerheid, gevolgen van
wateroverlast enz
En soms zie je door alle bomen het bos niet meer.
Zo veel regels, zo veel eisen. Mocht je hulp nodig
hebben bijv.: heb je een con ict met je verhuurder
of ben je slachtoffer van de toeslagen-affaire? Of
heb je ook een brief gekregen van de
belastingdienst dat je op een zgn. “zwarte lijst”
staat, meld het dan aan onze hulpdienst. We
kunnen dan samen bekijken of en hoe we iets voor
je kunnen betekenen?
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