Ouderenpartij Kerkrade *** Jaarverslag fractievoorzitter 2019

In dit jaarverslag komen de vanuit politiek oogpunt meest enerverende items aan bod.
Afgelopen jaar waren in politieke zin de meest belangrijke dossiers:
-

Center Court
Nieuw parkeerregime
Benoeming nieuwe burgemeester
Geen sporthotel op Carisborg
Flyer

Center Court
In de hele discussie over het voor of tegen stemmen van de Ouderenpartij in de kwestie Center Court
heeft de fractie zich laten leiden door een tweetal uitgangspunten: het fysieke en het niet fysieke
deel.
Het fysieke deel betreft de stenen. De realisering van een sporthal, een zwembad en een
ondergrondse parkeergarage.
De Ouderenpartij heeft ernstige bezwaren tegen de voorliggende plannen geuit. De plannen hebben
een megalomaan karakter en het is zeer de vraag of de realisering van het complex binnen de
afgesproken financiële kaders kan blijven en of de exploitatie na realisatie wel haalbaar is.
De tweede pijler is de grondgedachte van Center Court: hoe maken we onze bevolking gezonder en
vitaler?
Bij die vraag hebben we te maken met gedragsverandering. De levensstijl van de bevolking van
Kerkrade (c.q. Parkstad) moet veranderen.
Maar gedragsverandering is een complex proces en een proces van de lange adem.
Het is de Ouderenpartij opgevallen dat er kennelijk nog geen goed en doordacht idee bestaat hoe de
theorie omgezet moet worden naar de praktijk. De drie programmalijnen vormen drie op zichzelf
staande lijnen die niet in elkaar overvloeien, elkaar niet aanvullen en versterken.
Verder heeft de OPK opgemerkt dat het wegwerken van de sociale achterstand naar onze overtuiging
niet los te zien is van het uiteindelijk te bereiken doel namelijk een gezondere en vitalere bevolking.
Jammer genoeg wordt aan het wegwerken van de sociale achterstand helaas geen aandacht besteed.
Dit waren in het kort de beweegredenen van de fractie om tegen het voorstel Center Court te
stemmen.

Nieuw parkeerregime in het centrum
De OPK heeft zich afgelopen jaar fel verzet tegen de voorgenomen wijziging van het parkeerregime.
Tijdens de bouw van het centrum had Kerkrade een door bijna iedereen die Kerkrade bezocht,
geroemd parkeerbeleid. Twee uur gratis en de uren daarna kostten één euro.
Omdat in de ogen van het college er geen uniform en duidelijk parkeerbeleid was en er extra
parkeerinkomsten moesten komen is dat parkeerbeleid helaas verlaten en werd een hoger tarief
ingevoerd. Maar dat was nog niet alles. Met de parkeercamera’s en slagbomen werd van het ene
naar het andere terrein geschoven en weer terug. De parkeerautomaten voldeden plotsklaps niet
meer, de blauwe zones werden vervangen door parkeerautomaten en vergunninghouders moesten
van het ene op het andere moment 2,5 maal zoveel voor hun parkeervergunning betalen. Allemaal
maatregelen waarvan de Ouderenpartij van oordeel is dat zowel het college als ook een meerderheid

van deze raad zich onvoldoende rekenschap gaf wat dit voor de leefbaarheid van de stad en de
ondernemers betekent. En werd de uiteindelijke doelstellingen wel gehaald? Werd het parkeerbeleid
duidelijker en namen de parkeerinkomsten toe ? Integendeel! Om deze redenen heeft de OPK tegen
dit voorstel gestemd.

Benoeming nieuwe burgemeester
Van alle in de Kerkraadse raad vertegenwoordigde partijen heeft iedere partij haar fractievoorzitter
afgevaardigd om zitting te nemen in de vertrouwenscommissie.
Ook uw fractievoorzitter heeft aan de gesprekken met de kandidaten voor het burgemeesterschap
van Kerkrade deelgenomen.
Uit de beschikbare kandidaten heeft de vertrouwenscommissie mevrouw Petra Dassen-Housen als
nieuwe burgemeester naar voren geschoven.
De gemeenteraad heeft de voordracht van de vertrouwenscommissie overgenomen en mevrouw
Dassen-Housen voor benoeming voorgedragen.
Op 11 juni 2019 is de nieuwe burgemeester door gouverneur Theo Bovens geïnstalleerd.

Geen sporthotel op sportpark Carisborg
In het najaar van 2019 werd de gemeenteraad geconfronteerd met een aanvraag van een
ondernemer die op sportpark Carisborg (Haanrade) en de voormalige hockeyvelden een sporthotel
met een voetbal- en hockeyschool wilde beginnen.
Een van de voorwaarden was dat de voetbalverenigingen Haanrade en SVA, die gebruik maken van
sportpark Carisborg, het complex zouden verlaten en zouden moeten gaan spelen op het complex
van LHC.
Tot aan de uiteindelijke besluitvorming heeft de OPK de tegenstanders van het initiatief, die in de
nabijheid van de hockeyvelden van de voormalige hockeyvereniging HCK wonen, met raad en daad
bijgestaan. Ook in een commissievergadering heeft de OPK zich fel verzet tegen dit initiatief.
Uiteindelijk is het initiatief door de gemeente niet doorgezet. Kennelijk waren de voorwaarden
waaronder de twee verenigingen het complex zouden moeten verlaten niet zodanig dat de
verenigingen hiermee in konden stemmen.
Flyer
In december 2019 heeft de OPK 22.000 flyers huis aan huis laten bezorgen. De flyer bevatte twaalf
items die voor de OPK van groot belang zijn.
Onder andere werd in de flyer kenbaar gemaakt dat de OPK geen voorstander is van nog een
bezuinigingsronde in het sociaal domein, dat de OPK geen voorstander is van een golfbaan bij Rolduc,
dat de OPK streeft naar behoud een uitbreiding van werkgelegenheid voor 50 plussers, dat de OPK
oproept om zorg te dragen voor voldoende levensloopbestendige woningen, dat de OPK voorstander
is van een strengere aanpak van drugsoverlast en verloedering en dat de OPK streeft naar terugkeer
van een volledig pakket voortgezet onderwijs in Kerkrade.
De reacties op de flyer waren positief.
Het is de bedoeling dat we najaar 2020 weer een flyer ontwerpen en die bij alle huishoudens in
Kerkrade laten bezorgen. Dat zorgt voor naamsbekendheid en dat hebben we als partij nodig in de
aanloop naar de verkiezingen van 2022.

