HEERLEN SPECIAAL

DE CORONACRISIS HEEFT ONS LATEN ZIEN WAT
DAADWERKELIJK VAN WAARDE IS IN ONZE SAMENLEVING
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Zo was er opeens een lijst van ‘cruciale beroepen’. Daarop
stonden bijvoorbeeld de medewerkers in de winkels, het
vervoer, onderwijs, zorg en veiligheid. Mensen die niet ‘in
lockdown’ konden en niet thuis konden werken. Mensen
zonder wie de samenleving niet draait. Waarom zijn het dan
juist deze mensen die het minst profiteren van grote winsten
en van economische groei? Dat moet anders. Het is de
hoogste tijd voor een economisch systeem dat werkt voor
iedereen.
Ook zagen we dat de belastingbetaler voor miljarden euro’s
steun aan bedrijven heeft betaald. Het is belangrijk om
werkgelegenheid te behouden, maar zou het niet logisch zijn
als het nu weer steeds beter gaat met de grote bedrijven, en
ze weer veel winst maken, dat deze winst dan ook naar de
werknemers en de samenleving gaat en niet alleen verdeeld
wordt onder de aandeelhouders? Dat kan anders. Het is de
hoogste tijd dat mensen voorop staan en niet multinationals.
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Een betaalbare woning is nauwelijks meer te vinden. De
verschillende kabinetten Rutte hebben van onze huisvesting
een woning’markt’ gemaakt waar grote beleggers vrij spel
hebben en slapend rijk kunnen worden. Sociale huurwoningen
zijn gesloopt, de huren gaan door het dak en nieuwe
woningen worden vooral gebouwd voor mensen die veel huur
kunnen betalen of duur kunnen kopen, want daar is het meest
aan te verdienen. Dat deugt niet. Het is de hoogste tijd dat
betaalbaar en goed wonen weer een recht wordt.

IN DEZE KRANT:

Dat is wat wij willen. Maar een grote SP is dan nodig, want
van de Haagse kliek hoeven we niets te verwachten. Daar ben
ik van overtuigd. Samen kunnen we dat tot stand brengen.
Doet u met ons mee?

Heerlense SP’ers zetten de schouders eronder om onze stad nog beter te maken.
Van links naar rechts: Timoer Reijnders (Bekkerveld), Anita Hendriks (Heerlerheide),
Sita Bottenberg (Meezenbroek), Jordy Clemens (Schaesbergerveld),
Kenneth Moesquit (Hoensbroek), Ben Tarici, Arlette Vrusch (Schandelen).

DE STAD IS
VAN ONS ALLEMAAL

Met vriendelijke groet,
Lilian Marijnissen

facebook.com/socialistischepartij
youtube.com/user/SPpolitiek
twitter.com/SPnl
Meld u aan voor onze whatsapp-groep.
Zet 06 82 12 45 18 in uw contacten en
stuur een bericht SP-AAN.
Zorg dat u het laatste nieuws hebt;
meld u aan voor onze nieuwsbrief
sp.nl/nieuwsbrief

Sluit je nu aan bij onze beweging en word lid van de SP.
Voor 5 euro per kwartaal ontvang je al het laatste nieuws
van de SP, ons ledenblad de Tribune en steun je onze strijd
voor een eerlijk Nederland.

Scan de code met de
camera van je telefoon
en word lid.

sp.nl/lidworden
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instagram.com/socialistischepartij

• De strijd voor een lagere
energierekening
• Kansen voor alle kinderen
• Meer waardering voor de
onmisbaren
• Supermarkten in onze
buurten

Ruim 10 jaar Rutte. Wat een feest. De energieprijzen stijgen naar
ongekende hoogte. De zorg is in crisis. En de mensen die het land
overeind houden – van de vuilnisman tot de thuiszorger – lopen
grote risico’s maar krijgen nog steeds niet de waardering die ze
verdienen. In de tussentijd gaat het de allerrijksten steeds beter: er
zijn meer miljardairs dan ooit. In Heerlen willen we daar eerlijke,
sociale en duurzame keuzes tegenover stellen. De SP start daarom
een sociaal offensief: De stad is van ons allemaal!

Onder leiding van de SP kwamen er in
Heerlen forse sociale investeringen: het
schoolzwemmen werd heringevoerd,
de marktwerking in de lokale zorg werd
vervangen door samenwerking en er
wordt fors geïnvesteerd in de gezondheid
van kinderen. En dankzij actieve
armoedebestrijding viel Heerlen voor het
eerst in tientallen jaren buiten de top tien
van gemeenten met de meeste armoede.

>

SP-wethouder Jordy Clemens zorgde dat
scholen die dreigden te worden gesloten
open konden blijven en stak miljoenen
in scholen in onze buurten. Nu moet de
energierekening omlaag. De weg is echter
nog lang en de weerstand is stevig.

MACHTIGE TEGENSTANDERS
VAN SOCIALE KOERS

NIEUW BOEK VAN RON MEYER RAAKT GEVOELIGE SNAAR

Deze tegenstanders hebben bovendien
machtige bondgenoten in hun strijd
tegen sociale politiek: zo laten steenrijke
vastgoedbeleggers nog steeds hun panden
verloederen, vraagt Q-park exorbitante
parkeertarieven en wil een supermarkt als
Aldi juist uit kwetsbare buurten weg om
elders meer winst te kunnen maken. De SP
start daarom een sociaal offensief: De stad
is van ons allemaal! •

Het boek leidde tot een golf aan reacties.
‘Den Haag keek jarenlang weg van dat bittere sociale onrecht, maar corona heeft het
opnieuw blootgelegd. Zo verklaar ik de ongekende aandacht voor het boek,’ zegt Meyer.
Ministers klapten hun handen blauw voor
de ‘helden’ in de zorg en elders, maar ruim
anderhalf jaar later is er weinig veranderd.

SUPERMARKTEN:
TIMOER BLIJFT
STRIJDEN
‘Ik was onder de indruk van hun doorzettingsvermogen. En verbaasd dat de Aldidirecteur hen in de kou liet staan’, zegt actieleider Timoer Reijnders. ‘De moedige
Zeswegenaren zijn een inspiratiebron, ik zal schouder aan schouder met ze
blijven staan. We gaan winnen!’ Behalve in Zeswegen heeft de SP ook contact met
buurtbewoners elders in de stad die de capriolen van supermarkten in de gaten houden.
Van Hoensbroek tot de Heerlerbaan. Meedoen?
Mail met heerlen@sp.nl onder vermelding van ‘Supermarkten’. •

Zolang niet alle kinderen mee kunnen
doen, blijft hij strijden.

OPTIMISME: PAT ZIET HOE HEERLEN
KIEST VOOR SCHOONHEID EN LEF
In de prachtig opgeknapte
tostibar aan de Saroleastraat
staat Pat achter de toonbank:
‘Er is hier zó veel reden voor
optimisme. Kijk hoe Heerlen
elke dag een beetje mooier
wordt. En hoe hier met respect
voor het verleden aan de
toekomst wordt gewerkt.
Sterker nog: voor mij was dat
een van de redenen om juist
hier mijn zaak te beginnen. Ik
hoop dat we ook de komende
jaren blijven doorbouwen aan
het Heerlen van de toekomst.’ •

Door een SP-voorstel zullen alle mensen
die werken via een aanbesteding van de
gemeente Heerlen minstens 14 euro per uur
krijgen. Dat is een hele goede stap. Heer-

len zal dat opleggen aan bedrijven bij elke
nieuwe opdracht. Van de huishoudelijk hulp
tot de chauffeur in het leerlingenvervoer.
Van de schoonmaak tot de groenvoorziening. Heerlen wacht niet langer op Den
Haag, we doen het zelf.’ •
Contact opnemen met Ron Meyer
kan via heerlen@sp.nl onder vermelding
van ‘onmisbaren’.

INTERVIEW MET SP-WETHOUDER JORDY CLEMENS
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‘Een van de grootste problemen van
deze tijd is de energierekening. Veel
mensen kampen met tocht, vocht en
een onbetaalbare energierekening.
We stoken voor de vogeltjes, dat
is onbetaalbaar.’ In de Molenberg
bracht SP’er Chris Hesse aan het licht
dat bijna één op de vier gezinnen
met energiearmoede kampt. En in
Meezenbroek trekt SP’er Sita Bottenberg
op met huurders van Vincio op om de
huizen te isoleren en renoveren, zodat
de woonlasten omlaag kunnen. •

‘Ik las het nieuws op mijn telefoon en
liet die van schrik bijna vallen: DSM weg
uit Heerlen en als bonus een subsidie
van 3,5 miljoen voor de verhuizing!
Bizar.’ Natascha Roodzant vertelt hoe
goed het voelde om in actie te komen:
‘Ik wilde echt iets doen! Daarom sloot
ik me aan bij de acties van de SP. Samen
hebben we een mooi resultaat behaald:
DSM heeft van de subsidie afgezien en
het provinciaal beleid is aangescherpt.
Maar we zijn nog niet klaar: DSM heeft
nog een ereschuld in te lossen!’ •

Het boek vertelt het verhaal van een klasse
die niet meer leek te bestaan. Vergeten en
genegeerd door de heersende macht. In een
aanklacht tegen de heersende macht en
een ode aan zijn vader, een koelmonteur,
en zijn moeder, een thuiszorger, brengt Ron
Meyer sociale klasse terug in het publieke
debat. Ron: ‘Wie in een gezin met laag loon
opgroeit, wordt gemiddeld jaren eerder
ongezond dan wie in een rijk gezin opgroeit.
Dat ligt niet aan het grondwater. De laagste
lonen moeten fors omhoog!

‘HEERLEN MOET
NÓG MEER LEF TONEN!’
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DSM:
ACTIEVOEREN
HEEFT ZIN!

ENERGIEREKENING:
STOKEN VOOR DE
VOGELTJES

Ze vangen de hardste klappen en houden
ons land overeind. Vuilophalers, schoonmakers, thuiszorgers, distributiewerkers,
stratenmakers, postbezorgers en vele
anderen. Officieel onmisbaar, maar in
de praktijk vaak ondergewaardeerd. SPfractievoorzitter Ron Meyer schreef een
persoonlijke ode aan de onmisbaren.

Doe mee en draag je steentje bij
aan een sociale stad.
Kijk op: heerlen.sp.nl
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Rechtse partijen zeggen dat het ‘wel wat
minder kan’. Hun solidariteit eindigt bij de
voordeur. Ze stemden tegen SP-voorstellen
zoals een boete voor vastgoedbeleggers
die hun panden laten verloederen. Ook
stemden ze tegen een eerlijkere verdeling
van de woonlasten. De noodzaak van extra

DE ONMISBAREN

investeringen in de zorg trekken zij in
twijfel. Sommigen liepen zelfs weg bij
SP-voorstellen voor een socialer Heerlen.
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Waarom is kiezen voor kinderen en
jongeren zo belangrijk?
‘Gelukkig gaat het met heel veel kinderen
ontzettend goed. Helaas is er ook een groep
kinderen die moeilijk leert, gezondheidsproblemen heeft of soms zelfs niet veilig
kan opgroeien. Ik vind dat we er alles aan
moeten doen om alle kinderen gelukkig en
succesvol te laten zijn in het leven.’
Hoe ziet dat er concreet uit?
‘Onderwijs speelt een cruciale rol. Leraren
zijn onmisbaar in de ontwikkeling van
álle kinderen en we moeten alles doen om
hen daarin te helpen. Voorbeelden van
dat soort keuzes in Heerlen zijn onder
andere het schoolzwemmen, zodat ieder
kind een d
 iploma kan halen. Denk ook aan
de kindertandarts, want 27 procent van
de kinderen gaat niet naar de tandarts.
Een ander voorbeeld zijn de verlengde en

Al bijna acht jaar is oud-leraar Jordy Clemens (35) wethouder namens de SP. In die jaren maakte hij gelijke kansen voor
kinderen en jongeren tot een absoluut speerpunt voor de stad,
zette hij zich onvermoeibaar in voor Heerlense scholen en
bracht hij cultuur en erfgoed nog verder tot bloei. Wij spraken
hem over zijn werk en ideeën.
gezonde schooldagen waar kinderen extra
aandacht en ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Niet alleen rekenen en taal maar
bijvoorbeeld ook sport en cultuur.’
Is dat waar onderwijs en cultuur
elkaar raken?
‘Natuurlijk! Deze stad heeft zo ongelofelijk veel te bieden: het vijfde theater van
Nederland, het enige Romeins museum,
hét Nederlands Mijnmuseum, de mooiste
bioscoop van Nederland, we zijn streetarthoofdstad en talloze Heerlenaren zijn op de
één of andere manier zelf aan de slag met
cultuur of met de geschiedenis van onze
stad. Ik vind dat iedere Heerlenaar daarvan
moet kunnen profiteren. De stad is van ons
allemaal. Op mijn initiatief kan de komende
jaren daarom ieder Heerlens kind op school
gratis een keer naar onze musea en naar
het theater.’

Dus er is wel wat om trots op te zijn?
‘Kijk naar het nieuwe Mijnmuseum dat
binnenkort opent. Of dat we in de Royal
weer naar de film kunnen. Poppodium
De Nieuwe Nor wordt uitgebreid. En dan
beschermen we ons erfgoed ook nog veel
beter en maken we de geschiedenis steeds
meer op straat zichtbaar. Een geweldig
project vind ik ook de Auroraflat waar renovatie, verduurzaming én verfraaiing in één
keer en samen met de bewoners worden
gedaan. Maar we zijn nog lang niet klaar.
Totdat het laatste kind mee kan doen, totdat ons laatste stukje erfgoed beschermd
is, zal ik blijven strijden. De rechtse partijen
willen minder, maar ik vind dat Heerlen
nóg meer lef moet tonen!’ •
Wil je Jordy Clemens steunen?
Stuur een mail naar heerlen@sp.nl
onder vermelding van ‘LEF’.

