OUDERENPARTIJ KERKRADE *** JAARVERSLAG 2018
2018 was een enerverend en spannend jaar voor de OPK. Voor de 2e keer nam onze partij deel aan de
Gemeenteraadsverkiezing. Het laatste kwartaal van 2017 en de eerste maanden van 2018 stonden de
activiteiten binnen de partij vooral in het teken van de verkiezingscampagne en de consequenties van
de uitslag. Vanaf april is de OPK oppositiepartij en ligt de nadruk op het kritisch volgen van het
coalitieakkoord en –beleid. Vanaf eind augustus gebeurt dit ook in een samenwerkingsverband tussen
de oppositiepartijen en een aantal andere partners, onder de naam “Alliantie Sociaal Verzet”. Het
aantal leden van de OPK nam gestaag toe en ook de stijging van het aantal op de OPK uitgebrachte
stemmen geeft vertrouwen om op de ingeslagen weg voort te gaan.

Januari
In januari vond een aantal bijeenkomsten plaats, zoals de ALV op 23-01, waarin de strategie en de
middelen m.b.t. de verkiezingscampagne zijn afgesproken. In samenwerking met Joppe Sangen is
een scenario voor een campagnefilmpje bedacht en op 24-01 opgenomen, met Jo en zijn oldtimer in
de hoofdrollen. Op 31-01 is de kandidatenlijst met 13 kandidaten vastgesteld, gevolgd door het
tekenen van de akkoordverklaring op het Gemeentehuis. Jo Paas fungeerde als lijsttrekker, gevolgd
door Anne Marie Fischer, Mieke van Soest, Leon Schlenter, Bianca Cremers, Ton v.d. Sleen, Marc
Hamers, Peter Knippenberg, Léon Sluijsmans, Jana Poupová, Ger Meijers, Frans Scheepens en Bertien
Mayntz.
Februari
Op 02-02 ondersteunde de OPK de Senioren Carnavalszitting 2018. Op 05-02 is de definitieve
kandidatenlijst OPK ingeleverd. Tijdens een ingelaste ledenvergadering (06-02) zijn allerlei praktische
zaken m.b.t. de campagne besproken en geregeld. Affiches, posters, flyers, banners, duimstickers zijn
besteld. Tevens is breed gediscussieerd over de OPK-topics van het verkiezingsprogramma. Vanaf 2302 zijn de flyeracties in onze OPK-kraam op de diverse markten gestart. In de ALV van 26-02 wordt
het verkiezingsdebat - waar Jo namens de OPK aan deelneemt - voorbereid. Ook worden de laatste
puntjes op de i gezet v.w.b. de campagne. De OPK-website wordt geactualiseerd (o.a. foto’s).
Maart
Op 01-03, 06-03 en 14-03 wordt op 3 locaties het verkiezingsdebat gehouden o.l.v. Frans Pollux. Jo
brengt op overtuigende wijze de standpunten van de OPK naar voren op de diverse beleidsterreinen.
In de periode 01-03 tot 20-03 wordt er intensief huis aan huis en in de kraampjes geflyerd en kiezers
geworven. Ook de duimpjesactie was een succes. De verkiezingscampagne wordt op de
verkiezingsdag 21-03 afgesloten met een gezamenlijk etentje in het restaurant van het Socioproject
in Eijgelshoven.
Op 21-03 is de Gemeenteraads-verkiezing. Helaas is de opkomst laag: 47,37% (in 2014 nog 49,25%).
Er worden 18.062 stemmen uitgebracht. De OPK behaalt 938 stemmen (5,14%), dat zijn 340
stemmen meer dan in 2014 (598), een stijging van ca 57% ! Helaas net niet genoeg voor 2 zetels. De
nieuwe zetelverdeling is: Burgerbelangen 10, PvdA 4, CDA 2, VVD 2, Ons Kerkrade 4, Lokaal
Alternatief 3, SP 3 en OPK 1 (totaal 29 zetels). GL, D66 en Koe behalen 0 zetels. Opsteker is dat vrijwel
alle partijen minder stemmen behaalden dan in 2014, m.u.v. de OPK ! Op 26-03 wordt in een ALV de
verkiezingsuitslag uitvoerig geëvalueerd. Alle verbeterpunten, actiepunten, adviezen en verdere

plannen zijn vastgelegd in een verslag, dat uitgangspunt wordt voor de Gemeenteraadsverkiezing in
2022. Op 28-03 zijn Jo Paas en Léon Sluijsmans uitgenodigd voor een coalitiegesprek met de
informateur Huub Wiermans. Op 03-04 kregen wij hiervan een gespreks-verslag (ter inzage).
April
Op 05-04 wordt duidelijk dat de OPK geen deel gaat uitmaken van de coalitie. Over de wijze waarop
de nieuwe coalitie (BB, PvdA, VVD en CDA) tot stand is gekomen heerst niet alleen teleurstelling
maar ook grote onvrede. Niemand begrijpt waarom de grote verliezer CDA (van 4 naar 2 zetels!) toch
in de coalitie zitting neemt en het voormalige Hoofd Financiën van de Gemeente Kerkrade naar
voren wordt geschoven als kandidaat wethouder. Eerdere coalitiepartners LA en OPK worden aan de
kant gezet. OPK gaat verder als oppositiepartij, die zich constructief, maar uiterst kritisch zal gaan
opstellen. Eind april vinden gesprekken plaats met kandidaat commissieleden Anne Marie, Mieke en
Leon Schlenter. Op 30-04 feliciteert de OPK alle gedecoreerden in Kerkrade.
Mei
In de ALV op 15-05 wordt het Huishoudelijk reglement aangepast (o.a. de contributieregeling), doet
het campagneteam “Zeeland” voorstellen voor ons PR-beleid, brengt de Kascommissie verslag uit en
wordt de nieuwe rol van de OPK als oppositiepartij besproken. Afgesproken wordt om het aantal
ALV’s te beperken, maar wel om de ca 6 weken een (informele) contactbijeenkomst te organiseren.
In de Raadsvergadering op 16-05 worden de nieuwe wethouders en commissieleden geïnstalleerd.
De OPK-commissieleden worden later benoemd; er vinden nog gesprekken plaats. Jo neemt
voorlopig de taken waar. Op 22-05 overleggen Frans Scheepens, Léon Souren en Léon Sluijsmans
over het initiatief om i.s.m. Notaris Schop een voorlichtingsbijeenkomst over het opmaken van een
testament etc. te organiseren. Op 31-05 vindt er in Kling Nullet een informatiebijeenkomst plaats
met als thema “Eenzaamheid”. Namens de OPK neemt Léon Sluijsmans deel.
Juni
In juni worden – na gesprekken - Anne Marie en Leon Schlenter als commissielid voor resp. AZM en
B&S voorgedragen. Mieke van Soest laat weten dat zij opstapt als lid van de OPK.
Juli
Op 03-07 vindt de 1e contactbijeenkomst OPK plaats. Op informele wijze wordt een aantal zaken
besproken; een organogram van de partijorganisatie, de kwestie golfbaan Rolduc, de e.v. aansluiting
bij Lokaal Limburg en een aantal hot-items van de Raadsvergadering op 04-07, o.a. de afschaffing van
de WTCG-toelage en de Jaarrekening. Op 09-07 is er in Klimmen een bijeenkomst van de provinciale
partij “Lokaal Limburg”. Namens de OPK neemt Léon Sluijsmans deel. De OPK ziet af van deelname;
lidmaatschap heeft vooralsnog weinig meerwaarde.
Augustus
Op 28-08 is er een overleg tussen het PR-damesteam (Anne Marie en Bertien) met Jo en Léon
Sluijsmans, waarin een aantal PR-voorstellen worden gepresenteerd. In augustus wordt door het FNV
en de SP een samenwerkingsverband opgericht onder de naam “Alliantie Sociaal Verzet” (ASV). De
OPK wordt uitgenodigd voor de oprichtingsvergadering op 30-08. Jo, Marc en Léon Sluijsmans nemen
deel. Doel van de alliantie is om de bezuinigingen in de Sociaal Domein terug te dringen en ter
discussie te stellen.

September
Op 02-09 voert de ASV al actie op de “Jeetemaat” in Chevremont. Burgers kunnen hun ongenoegen
over de afschaffing van de WTCG-toelage kenbaar maken door een petitie te ondertekenen of een
bezwaarschrift naar de Gemeente te sturen. Op 05-09 is de 2e bijeenkomst van de ASV. Op 09-09
wordt door de partners een kleine actie bij de Gemeentehuisbalie georganiseerd; bezwaarschriften
worden aangereikt en geregistreerd. In het 3e overleg ASV op 20-09 (Jo en Léon SM aanwezig) stapt
Lokaal Alternatief uit de alliantie. Zij kan zich niet vinden in de missie. Op 25-09 vindt de 2e
contactbijeenkomst OPK plaats. Bertien Mayntz, Léon Souren en Peter Quadflieg worden tot
steunfractielid benoemd, waarmee de fractie voortaan uit 6 personen bestaat. Verder komt de
ambtelijke notie “Grip op de Toekomst” aan de orde en het standpunt van de OPK inzake het verzoek
voor huurverlaging van RODA. Joppe Sangen geeft een klein “college” over communicatiebeleid. Op
27-09 is er in Theater Kerkrade/HUB een symposium over “Vitaal ouder worden”. Jo, Peter Q., Carin
Schormans en Léon SM nemen deel.
Oktober
Op 04-10 en 18-10 vergadert de ASV. Jo en Léon SM nemen deel. Op 16-10 vergadert het Bestuur
van de OPK (Léon SM, Marc, Peter K. en Jana) als voorbereiding op de eerstvolgende ALV. Op 22-10
vindt er een gesprek plaats tussen de vertegenwoordigers van de ASV en Wethouder Jongen, n.a.v.
een schriftelijk verzoek van de ASV om over de afschaffing van de WTCG-toelage en andere
voorgestelde bezuinigingsmaatregelen van gedachten te wisselen. Namens de OPK neemt Léon SM
deel. Het gesprek leidt niet tot het gewenste resultaat. Inmiddels wordt in de Raadsvergadering over
het profiel van de nieuwe burgemeester vergaderd. In de ASV-vergadering op 25-10 worden plannen
gemaakt voor acties. Léon Sluijsmans maakt een viertal levensgrote “bittere pillen”. Op 31-10 vindt
in de Raad de Algemene Beschouwingen en de Begrotingsvergadering plaats. Jo Paas zet de visie van
de OPK op heldere wijze uiteen.
November
Op 13-11 organiseert de ASV een protestmanifestatie op het Martin Buberplein en de Markt. Jo Paas
houdt een gloedvolle speech over het asociale beleid van de huidige coalitie. Aan wethouder Jongen
wordt een door meer dan 2000 burgers ondertekende petitie aangeboden. De opkomst is buiten
verwachting. Tijdens de commissievergadering B&S (later op de avond) wordt het agendapunt
“Bespreking notitie Grip op de toekomst” door een meerderheid van BB, CDA, VVD en PvdA van de
agenda afgevoerd. De oppositiepartijen SP, OK, LA en OPK verlaten daarop uit protest de
vergadering. Op 20-11 is de 3e contactbijeenkomst OPK. Onderwerpen zijn; een nabeschouwing op
de Algemene Beschouwingen, een vooruitblik op de bespreking van de najaarsnota en een terugblik
op de protestactie van de ASV. Op 22-11 wordt ook in een ASV-vergadering terug gekeken op de
geslaagde actie van 13-11. Namens de OPK is Léon SM aanwezig.
December
In december vindt een tweetal belangrijke raadsvergaderingen plaats (28-11/04-12 en 19-12),
waarbij de voorbereiding van het Plan Centercourt, de kwestie RODA, de Tarievennota en het
opknappen van het Campusgebouw belangrijke thema’s zijn. Op 12-12 is er een vergadering ASV,
waarin vooral over vervolgacties wordt gesproken. Een idee is om begin januari 2019 briefkaarten uit
te delen met de kern boodschap van de ASV en een kalender 2019.
__________________________________________________________________________________

In 2018 meldden zich als lid van de OPK aan: Léon en Maddy Souren, Arno en Henny Ploum, Ton v.d.
Sleen, Math Ploum, Elly de Bruyn, Math en Truus Somers, Dhr. en Mw. Nijkamp, Wiel Daniëls, Hettie
Stalman, Harry en Miep Cox, Carin Schormans en Peter Quadflieg.
Elly de Bruyn, Dhr. en Mw. Nijkamp, Mieke van Soest en Huub Haas hebben in 2018 de partij helaas
weer verlaten.
Aantal leden per 01-01-2019: 29
__________________________________________________________________________________
Politieke activiteiten:
In 2018 vonden er – voorafgaande aan de Commissievergaderingen AZM, B&S en GEZ - 8
fractievergaderingen plaats o.l.v. Jo Paas op:
09-01, 15-02, 08-05, 12-06, 04-09, 02-10, 06-11 en 27-11
12 Raadsvergaderingen waren er op:
31-01, 07-03, 21-03, 28-03/29-03, 16-05, 04-07/05-07, 26-09, 24-10, 31-10, 28-11/04-12, 13-12
(Buitengewone Raadsvergadering) en 19-12
(Video-opnames en verslagen van al deze vergaderingen zijn te zien en te lezen via iBabs)
__________________________________________________________________________________
Januari 2019;
namens Bestuur OPK:
L.Sluijsmans (Voorzitter)
M.Hamers (Secretaris)
P.Knippenberg (Penningmeester)
J.Poupova (Lid)

