
Bijeenkomst over de zorg in Hoogeveen
Over de zorg wordt heel wat afgepraat. In Drenthe 
gaat het gesprek vaak over de ziekenhuizen en de 
bereikbaarheid van de zorg. Mensen vragen zich af  
of  ze straks bijvoorbeeld nog wel zorg in de buurt 
hebben. Tegelijk wordt er door het kabinet stevig 
ingezet op meer wijkverpleegkundigen. 
    Bovendien krijgen gemeenten een steeds belangrijker 
taak op dit gebied en wordt steeds meer gesproken 
over grote gezondheidscentra, dichterbij. 
Waar mensen terecht kunnen voor de meest gebruikelijke 
zorg. Ziekenhuizen kunnen dan specialiseren tot zaken 
waar mensen vanzelfsprekend wat verder voor willen 
reizen. Maar zover is het in Drenthe nog niet. 
Toch wordt er al wel gesproken over wat ziekenhuizen 
nog wél, en wat ze niet meer zullen bieden. 

Op 27 januari heeft een werkgroep van lokale en 
landelijke Drentse PvdA politici een bijeenkomst 
georganiseerd om het daarover te hebben. 
In een gezellige ambiance met muziek en een tweetal 
bekende en inspirerende sprekers  willen we het graag 
met u hebben over hoe u tegen die zorg aankijkt. 
De sprekers zullen hun kijk op goede zorg in de regio 
belichten, maar hen zal ook gevraagd worden hun 
mening te geven over het manifest voor de Drentse 
zorg, dat door de werkgroep tot dusver op hoofdlijnen 
is opgesteld. 
Dit conceptmanifest kunt u hier vinden:
Manifest zorg in Drenthe Een klik hier en u leest het.

Er wordt niet gekoerst op een verhit politiek debat, 
maar we stellen ons een goed gesprek voor, op een leuke 
plek, met muziek en drankje en muziek tussendoor. 

Zondag 27 januari | vanaf  14.00 uur
Bibliotheek | Willemskade 27 | Hoogeveen

Met  : 
Fenna Bolding:
specialist in leefbaarheidsvraagstukken 
van STAMM cmo Drenthe 
en
Francis Bolle:
verpleegkundige en senior adviseur van de 
Vereniging Verplegenden en Verzorgenden Nederland
Gastheer is:
Erik van Oosterhout, burgemeester van Aa en Hunze

U bent  van har te  welkom!
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Agenda 

      24 januari  19.30 uur Fractievergadering
27 januari 14.00 uur  Bijeenkomst zorg
!                    Bibliotheek
31 januari  19.00 uur Raadsavond
05 februari 20.00 uur Ledenvergadering

              PERMANENTE CAMPAGNE
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Herinneringen aan
Henk Diephuis
Pagina 2 >

Plakzuil Zevenberg verdwijnt
Op 8 mei 2012 heeft de fractie van de PvdA schriftelijke vragen gesteld over een plakzuil bij begraafplaats 
Zevenberg. De PvdA-fractie vindt een reclamezuil bij de ingang van de begraafplaats ongepast, en ontvangt 
hierover regelmatig klachten. Het College is naar aanleiding van deze vragen in gesprek gegaan met Dorpsbelangen 
Fluitenberg om te onderzoeken of  er een meer geschikte locatie in het dorp aanwezig is om tot verplaatsing van 
de zuil te komen. Dorpsbelangen Fluitenberg vindt geen alternatieve locatie geschikt. Daarom heeft het College 
besloten de plakzuil te verwijderen. 
Raadslid Mark Tuit is tevreden: "We zijn blij dat het College met Dorpsbelangen in gesprek is gegaan om naar 
een alternatief  te kijken. Nu dat er niet blijkt te zijn, wordt de zuil verwijderd. Een goede zaak."

https://docs.google.com/file/d/0ByoUNos1qcktaWJzOWlNaW45bnc/edit
https://docs.google.com/file/d/0ByoUNos1qcktaWJzOWlNaW45bnc/edit
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Herinneringen aan Henk Diephuis

Henk heeft zijn politieke loopbaan beëindigd als 
wethouder van de gemeente Hoogeveen. Daarin had hij 
een grote portefeuille met ruimtelijke ordening, 
verkeer, grondbedrijf en milieu. Als stoere 
Groninger en zijn niet mis te verstane grote 
forse figuur boezemde hij ontzag bij zijn 
gesprekspartners. Henk kende deze uitstraling en 
ging graag staan als hij in een bijeenkomst zijn 
woordje deed. Aandacht gegarandeerd. 
    Je kan Henk beschouwen als een echte vakwet-
houder, die je precies kon vertellen hoe nuttig 
en noodzakelijk de herinrichting en renovatie 
van het rioolstelsel is. Discussies over het 
afschaffen van het ambtsgebed waren aan hem niet 
besteed. Hij gaf dat in de onderhandelingen over 
het bestuursakkoord makkelijk prijs, wat hem door 
de fractie niet in dank werd afgenomen. 
    Maar zijn positie in de PVDA afdeling was 
dermate onaantastbaar, dat hij daar makkelijk 
mee weg kwam. 
    Ook zijn zeer positieve opstelling t.a.v. 
het vliegveld is Henk nooit duur komen te staan, 
ondanks het feit dat hij daarmee lijnrecht 
handelde tegen het verkiezingsprogramma. 
Er stonden zoveel positieve resultaten op zijn 
conto, dat hem deze zonden werden vergeven. 
    Henk is in de jaren 60, 70 en 80 het gezicht 
van de PVDA geweest en velen droegen hem terecht 
op handen. Hij was een groot natuurliefhebber. 
Als je met Henk door Drenthe reed, wist hij over 
allerlei landschapsonderdelen een boeiend ontwik-
kelingsverhaal te vertellen. Hij heeft de aankoop 
van het spaarbankbos door de raad geloodst, 
hoewel dat toen nog in de gemeente Ruinen lag. 
Hij was terecht van mening, dat dit bos belang-
rijk is voor de recreatie van de Hoogeveense 
gemeenschap. In dit bos had voetbalvereniging 
Hoogeveen jarenlang haar thuisbasis. 
    Voor zijn wethouderschap was Henk fractie-
voorzitter en een gezaghebbend spreker in de 
raad. Dat weerhield hem niet, om zijn fractie-
genoten veel ruimte te geven ook hun inbreng in 
de raad aan de orde te stellen. Zo heeft hij mij 
als jong beginnend raadslid aangeboden de algeme-
ne beschouwingen te doen. Daarmee gaf hij mij de 
ruimte het politieke handwerk beter te leren. 
Ik ben hem daar nog steeds dankbaar voor. 
Hij was toen nog provinciaal ambtenaar weg- en 
waterbouw, met een enorm gevoel voor de gevolgen 
van infrastructurele werken op de natuur. 
Hij was betrokken bij de ontwikkeling van de A28 
en de brede middenberm bij Spier is rechtstreeks 
te herleiden aan de inzet van Henk.
    Die grote jongen had ook zo zijn speeltjes. 
Zo was hij de trotse eigenaar van een heuse 
Mercedes en zijn Mercedes speldje droeg hij 
vaker dan zijn lintje.

Trix



LEDENVERGADERING
PvdA afdeling Hoogeveen

Dinsdag  5 februari 2013
Aanvang 20.00 uur 

In het Jannes van der Sleedenhuis 
Eisenhowerstraat 10 Hoogeveen

Op de vergadering worden de volgende agendapunten  behandeld:

1. Ledenraadpleging lijsttrekker
2. Opstellen ontwerpkandidatenlijst
3. Samenwerking met andere partijen
4. Keuze van de kandidaat-wethouder(s).
5. Profielschetsen.

Een verder verloop van de diverse zaken die in de loop van het jaar 2013 worden afgewerkt.

26 maart Ledenvergadering.    Instellen kandidaatstellingscommissie

Van 26 maart t/m 31 augustus:  Leden kunnen zich aanmelden bij de kandidaatstellingscommissie

juni:      Verkiezingsprogramma voorbereiding

september:     Verkiezingsprogramma wordt geschreven.

september:     Gesprek met de aangemelde leden.

oktober:     Commissie brengt verslag uit

26 november:     Ledenvergadering met definitieve vaststelling lijst.

Na afloop van de vergadering 
drinken we nog even een borrel 
op het nieuwe jaar.
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Area in de gemeenteraad
Als het over afval gaat, gaat het om twee dingen: 
het inzamelen van afval en het verwerken van afval. 
In de raad van 17 januari lag de visie afvalbeheer voor. 
Er werd een besluit gevraagd over het inzamelen en 
over verwerking. Over dat laatste was de raad het eens: 
als het College stappen kan zetten, dan graag, en hoe 
eerder hoe liever. Over de verwerking is lang gepraat, 
en we zijn nog niet klaar. 31 januari praten we verder.

Ons standpunt
Wij vinden dat de visie heel erg één kant op is geschreven. 
De enige manier om te overleven is voor Area schaal-
vergroting, te bereiken via een samenwerking met een 
overheids gedomineerd afvalbedrijf. Met de onder-
nemingsraad zijn we bezorgd over de zorgvuldigheid 
van het doorlopen proces. We vinden de onderbouwing 
voor nut en noodzaak van de richting die hier wordt 
aangegeven niet helder. Samenwerking met een grotere 
partner heeft zeker voordelen, maar ook nadelen, 
die hier niet worden genoemd. Dit betekent wellicht 
dat de te behalen (financiële) voordelen, die toch al 
niet zo groot lijken, nog minder worden.

Werkgelegenheid
Area heeft aangegeven efficiënter en daarmee goedkoper 
te kunnen werken, ook zonder een samenwerking met 
een grotere afvalverwerker. Een belangrijk nadeel van 
samenwerking met een grotere organisatie buiten de 
regio, is dat er werkgelegenheid uit deze regio verdwijnt. 
Met een hoofdkantoor buiten Drenthe zullen werk-
zaamheden die nu hier plaatsvinden ergens anders naar 
toe gaan. Het onderhoud van en reparaties aan auto's 
van Area gebeurt nu bij Sent Waninge in Hoogeveen. 
Ook de grote vrachtwagens worden hier besteld. 
Het gaat om veel euro's, die binnen onze gemeente 
besteed worden. Bij een onderzoek willen we ook dit 
soort dingen in beeld hebben. Zo zijn er meer voor-
beelden van aan Area gerelateerde werkgelegenheid, 
die uit de regio verdwijnt. 
Een zeer ongewenst neveneffect!

Verschillende scenario's
De weg die Area inslaat, is van minimale invloed op 
de kostenontwikkeling. Area is een financieel gezond 
bedrijf, dat de kosten al stevig naar beneden heeft 
gebracht en aangeeft daar nog meer in te kunnen doen. 
Wij willen verschillende scenario's uitgewerkt zien, 
met de bijbehorende voor- en nadelen. Niet alleen de 
financiële, maar zeker ook die op het gebied van de 
werkgelegenheid in de regio en de inzet van mensen 
met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. 

Hoe verder?
De meningen in de raad zijn verdeeld. De VVD, 
GroenLinks en D66 gaan akkoord met het voorstel, 

de andere partijen hebben net als wij grotere en kleinere 
bedenkingen. De discussie ging na verloop van tijd 
vooral ook over de vraag of  het voorstel eigenlijk wel 
goed geformuleerd was. Voorzitter Mark Tuit maakte 
daar een einde aan, door het vervolg door te schuiven 
naar de volgende raadsvergadering. Intussen wordt het 
voorstel ook in de raden van Emmen en Coevorden 
besproken, de andere partners van Area. 

De PvdA fracties zitten op één lijn, in Emmen steunt 
alleen de VVD de visie en komt het College met een 
nieuw voorstel. Dat heeft ook gevolgen voor ons. 
Wordt vervolgd, dus.

Ida Gerda Emmens
Fractiesecretaris
PvdA Hoogeveen

Pagina 4 van 6



1500 Kindernamen 
Tessa, Jan, Iris, Anton, Hannah, Thijs, Johanna, Henk, 
Esmee, Mohamed, Annie, Esther, Tomasz, Gülşen, 
Daymyen, Marlies, Levi, Anouk, Boaz, Henk ……… 
……………………
Zomaar een paar namen van de ca. 1500 kinderen die 
in Hoogeveen gebruik maken van het primair open-
baar onderwijs, Stichting Bijeen. Bijeen is vanaf  2011 
verzelfstandigd en dat houdt in dat de stichting zowel 
bestuurlijk als financieel op eigen benen staat, en geen 
directe verbondenheid meer heeft met de gemeente.
    Maar toch ligt hier nog wel degelijk een taak voor de 
gemeenteraad, en wel het goedkeuren van de begroting 
van Bijeen voor het komende jaar. Afgelopen donderdag 
is het voorstel goedkeuren begroting 2013 behandeld in 
de raadsvergadering. De gemeente blijft er verant-
woordelijk voor dat er voldoende kwantitatief  en 
kwalitatief  onderwijs kan worden aangeboden. 
    De PvdA fractie heeft de afgelopen jaren de 
ontwikkelingen van Bijeen op de voet gevolgd. 
Reden dat we dit belangrijk vinden is dat er een goede 
financiele en kwalitatieve borging van het primair 
openbaar onderwijs is en blijft in Hoogeveen. 
    Ook voor 2013 staat er weer een gesprek op de 
planning met het bestuur van Bijeen. 

Wij laten ons dan informeren over meer inhoudelijke 
en technische zaken, zoals bijvoorbeeld de clustering 
van scholen, wijziging van directiestructuren, inzet van 
impulsgelden. Impulsgelden worden toegekend door 
de rijksoverheid om extra middelen in te zetten voor 
de taal – en rekenachterstanden van kinderen in be-
paalde wijken of  dorpen. Belangrijke doelen, ook in 
het kader van het programma talentonwikkeling in 
Hoogeveen. 
    Tevens zijn wij benieuwd of  er ook ontwikkelingen 
zijn op het gebied van eventuele samenwerkingspartners 
voor schaalvergroting. Schaalvergroting met als doel 
dat de stichting voorbereid is op de toekomst. 
    Voor de PvdA fractie is het van belang om goed op 
de hoogte te zijn van dergelijke  inhoudelijke ontwik-
kelingen bij het primair openbaar onderwijs in onze 
gemeente. Deze “extra bagage” is belangrijk voor onze 
rol bij het nemen van raadsbesluiten. 
    Tot slot hebben wij ook aandacht gevraagd voor het 
pestprotocol. Pestgedrag en de mogelijke gevolgen 
hiervan zijn anno 2013 bij iedereen bekend. 
Bij het updaten van een pestprotocol is het zeker van 
belang rekening te houden met de rol van de sociale 
media, omdat hier op steeds jongere leeftijd gebruik 
van wordt gemaakt.

Inge Oosting
Lid gemeenteraad
PvdA Hoogeveen



            www.hoogeveen.pvda.nl                   @pvdahoogeveen                    www.facebook.com/partijvandearbeid.hoogeveen
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Klik op de link voor 
een directe verbinding.

Nieuwsgierig naar de PvdA? 
www.pvda.nl/
aanmelden_belangstellende

Lid worden? 
www.pvda.nl/aanmelden_lid

Inhoud & Vorm Nieuwsbrief: 
Wolter Dekker en Bert Anthonisse

Reacties aan: Bert Anthonisse 
bertus33@planet.nl

Geen Nieuwsbrief meer?

Stuur bericht aan Wolter Dekker: 

wolterdekker@pvdahoogeveen.nl

Fractiegegevens per 15 november 2012 
 

Naam E-mail Adres Telefoon Functie Programma’s 
Hendrikus  
Loof 

hendrikusloof@pvdahoogeveen.nl  
 

Vondelstraat 15, 
7901 HP, 
Hoogeveen 

06-50507137 Fractievoorzitter Duurzaamheid en mobiliteit 
Veilig 
Bestuurt 

Mark 
Tuit 

marktuit@pvdahoogeveen.nl  Otto Zomerweg 54, 
7313 AJ, 
Hollandscheveld 

06-19506162 Wnd. fractievoorzitter Ontwikkelt 
Meedoen 
Wijken en dorpen 

Ida Gerda 
Emmens 

idagerdaemmens@pvdahoogeveen.nl De Waring 31, 
7908 LG, 
Hoogeveen 

06-55998261 Fractiesecretaris Duurzaamheid en mobiliteit 
Ondernemen en werken 
Bestuurt 

Gert  
Huijgen 

gerthuijgen@pvdahoogeveen.nl  Aardenburg 40, 
7906 DD, 
Hoogeveen 

06-13466549 Cie voorbereiding 
jaarrekening; begel.cie 
accountant; presidium 
2e fractiesecretaris 

Ondernemen en werken 
Talentontwikkeling 
Financiën 

Inge  
Oosting 

ingeoosting@pvdahoogeveen.nl Prieswijk 69, 
7916 RP,  Elim 

06-14257515 
 

Raadslid Meedoen 
Talentontwikkeling 
Wijken en dorpen 
Financiën 

Wolter  
Dekker 

wolterdekker@pvdahoogeveen.nl 
 

Tapuitlaan 82, 
7905 CZ, 
Hoogeveen 

06-12091298 Raadslid Ontwikkkelt  
Meedoen 

Henk  
van de 
Weg 

henkvandeweg@pvdahoogeveen.nl Jennerstraat 224, 
7909 EG, 
Hoogeveen 

06-13403219 1e opvolger Ontwikkelt 
Talentontwikkeling 

 OMBUDSTELEFOON  06-27532575   
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