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De zomer is voorbij en een hete politieke herfst komt eraan met 
vele bezuinigingen, ontslagen en asociale maatregelen vanuit Den 
Haag. Oftewel PVV, CDA en VVD, soms gesteund door anderen, 
maken het burgers en gemeentes zeer lastig om nog normaal te 
leven. De crisis wordt daarbij gebruikt als alibi, maar de crisis is 
geen natuurramp, maar mensenwerk van dezelfde neo-liberale 
politiek; 'Minder overheid en alles naar de markt', weet u nog? 
Niet de winst maar juist de mens moet voorop staan, stelt onder 
andere het PAK. Wij kiezen voor een andere aanpak. Die van 
duurzaamheid, respect voor mens en milieu, anti-armoedebeleid 
en echte inspraak voor de burger! 

Vandaar wederom een digitale nieuwsbrief van het Progressief 
Akkoord, want ook al is politiek Brunssum weinig in het nieuws 
geweest de laatste maanden, het PAK heeft gewoon door gewerkt. 

Asbest

Door oplettende bewoners in Treebeek is het PAK gewezen op 
onvolkomenheden bij asbestsanering in het voorjaar door Wonen 
Zuid, die als proef gold voor een grote aanpak. Asbest is een 
sluipmoordenaar en uiterst gevaarlijk voor de gezondheid, maar 
helaas nog steeds onderschat door veel burgers. Als 
gemeentelijke overheid, die vergunningen afgeeft en 
asbestsanering moet controleren, moet je dus voor maximale 
veiligheid gaan en uiterst goed controleren.
In meerdere brieven aan het college hebben we dat gesteld, zeker 
nadat een brief van het ministerie van VROM aangaf dat er geen 
zekerheid bestond over de veiligheid van de proefsanering. 
Daarop is ons wederom door het college beloofd dat alle 
maatregelen voor een veilige sanering uit de kast zijn gehaald. We 
blijven dit dossier kritisch volgen en luisteren naar de mensen die 
het aangaat in de wijk. Voorkomen is beter dan niet genezen!
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Een nieuwe Brikke Oave?

In de raadsvergadering van september stond dit onderwerp 
centraal. De huidige Brikke Oave is als cultureel centrum namelijk 
verouderd en draait elk jaar met een flink verlies. De westwand, 
vanaf ongeveer de apotheek tot en met de oude Fiar-Play is ook 
dringend aan nieuwbouw toe.
Tot zover konden wij als partij ook instemmen met het verbeterplan 
en gingen dus in het verleden bij het vast stellen van het 
Masterplan Centrum ook akkoord. MAAR.... de financiële 
omstandigheden zijn tussentijds drastisch veranderd en de huidige 
plannen van het College om een consortium als planontwikkelaar 
een opdracht te geven gaan ons toch echt te ver:

• de bebouwing in en aan de vijver wordt omvangrijker;
• geen garanties dat de tekorten van € 300.000,- verdwijnen 

maar een vette kans dat ze na 10 jaar terugkomen ondanks 
15 miljoen! Subsidie.

• leegstand tot 2018 aan de westwand vinden wij 
onacceptabel

• parkeren en evenementen in het Vijverpark waarover de 
burger nooit geïnformeerd is!

• hogere huur voor verenigingen en dus kans op leegstand.
Herbezinning leek ons raadzaam, dus stelden wij een 
heroverweging en nog eens goed cijfer- en rekenwerk voor en 
opnieuw alternatieven vergelijken aan de orde. Helaas werden 
argumenten van ons van tafel geveegd; parels voor de zwijnen bij 
de coalitie die niet wil debatteren en slechts ja knikt wanneer een 
wethouder dat eist. Geen dualisme, niks inspraak voor de burger, 
nul komma nul letten op de steeds krapper wordende beurs van de 
inwoners! En dat met de kennis van nu, met het faillissement van 
Griekenland, de euro-crisis en de bezuinigingen van de regering 
die ons allemaal gaat treffen toch gewoon het Masterplan van voor 
de crisis blindelings doorvoeren.
Het lijkt wel een Casino, (g)een Fair-Play, zoals de 
raadsmeerderheid uw geld inzet. Daar geven wij als Pak onze 
steun niet langer meer aan!
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Ziekenhuis

Het Atrium krijgt een gemeentelijke lening van € 900.000,- met 
instemming van het PAK, omdat wij ziekenhuiszorg willen 
behouden in Brunssum, Heerlen en Kerkrade. 
Normaal zouden het de banken zijn, die dit soort leningen moeten 
verstrekken, maar die weigeren nu, zich beroepend op een crisis 
die ze zelf veroorzaakt hebben. “Doe geen zaken meer met 
banken die niet duurzaam willen investeren”, was dan ook  een 
aanvullend voorstel van het PAK en dat uitgewerkt gaat worden in 
een commissie. Onze motie met als inzet een terugkeer van een 
Nightcare in Brunssum, behaalde een vrijwel unanieme 
meerderheid met slechts 1 stem van de PvdA tegen.
Met de lening van de gemeente Brunssum, andere gemeentes en 
de Provincie, kan het Atrium verder verbouwen en ook investeren 
in onze regio. Gelukkig, en van groot belang voor patiënten en 
personeel. 

Visvijvers

Door het wegvallen van de visvijver Bouwberg en het mogelijk 
sluiten van de Kattekoelenvijvers vanwege het gedrocht buitenring, 
komt het werk van de grootste vereniging van Brunssum, in 
gevaar. Daar vragen wij nu reeds maanden aandacht voor bij het 
College en de wethouder heeft eindelijk toegezegd zo spoedig 
mogelijk in onderhandeling te gaan over nieuw viswater.

Mijnmuseum

Elke maandag van 13.00u-17.00u kun je terecht in de voormalige 
basisschool Rumpenerhof voor een bezoek aan de 
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prachtige mijnexpositie van en door oud-koempels opgezet. Prima 
dat de gemeente dit initiatief op verzoek van mede het PAK 
ondersteunt, maar jammer dat het op de 1e etage is, zodat 
mensen met een handicap niet naar binnen kunnen. Liever ziet het 
PAK dit museum naar het Schutterspark verhuizen, want de 
Pompgebouwen zijn immers opgeknapt om de laatste industriële 
resten voor het nageslacht te bewaren en hebben dus een directe 
link met het mijnwerkersverleden. De wethouders zijn er nog niet 
uit, want zij vinden dat de pompgebouwen naar ondernemers 
moeten en dat de expositie zoals zij het museum noemen, zich 
eerst maar eens moet bewijzen; wordt vervolgd dus.

Buitenring

In samenwerking met actiegroep 'Stop Buitenring' zijn we naar de 
Raad van State getogen om het woord te voeren tijdens de 
hoorzitting over de vele bezwaren tegen dit geld- en 
milieuverslindend project dat ook de leefbaarheid van wijken als de 
Kling, Klingelsberg en Amstenraderveld vernietigd.
Geen buitenring, omdat er alternatieven zijn, het geld verspild 
wordt, de natuur dit niet aan kan en de gezondheid van burgers 
aangetast wordt, zowel als hun leefbaarheid! Zo stond het ook in 
een door het PAK verspreid pamflet en zo werd het verkondigd bij 
de Raad van State, op L1 en bij de LOO. 
Politiek = in én buiten de Raad opkomen voor de mensen, 
vandaar.

Nieuw gezicht: Danny van Trommelen

Op 1 november zal Ger Luit 3 maanden verlof nemen van de Raad 
in verband met revalidatie. Zijn vervanger is Danny Trommelen, 27 
jaar oud, leraar, organisator en af en toe fan van Roda. 

Onze website  (http://www.pak-brunssum.nl)is vernieuwd en zal 
aangevuld worden met partij-informatie en nieuwsbrieven.

De gemeenteraadsfractie van het Progressief Akkoord Brunssum is 2009 
gestart met het verspreiden van haar politieke visie op de gang van zaken in de 
gemeente Brunssum middels een gratis Nieuwsbrief die per e-mail verzonden 

http://bit.ly/oA245w
http://bit.ly/oA245w
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wordt naar belangstellenden. 
Mensen die de Nieuwsbrief niet langer willen ontvangen kunnen dit kenbaar 
maken via een mailtje aan: slespoir@live.nl

Mensen die de PAK Nieuwsbrief wél willen blijven ontvangen worden vriendelijk 
verzocht deze door te sturen naar familie, vrienden, bekenden en iedereen 
waarvan men denkt dat hij of zij geïnteresseerd is in het politieke reilen en zeilen 
in de parel van de Mijnstreek, Brunssum. Met vriendelijke groet, Jos Janssen, 
Ger Luit en Servie L’Espoir.

mailto:slespoir@live.nl

