Heeft u ook een nieuw lid voor de PvdA aangemeld?

PERMANENTE CAMPAGNE
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Het is weer voorbij, de zomertijd

Met deze zin gaf onze eindredacteur de aanzet voor
de 1e nieuwsbrief na zo’n 2 maanden politieke stilte.
Terwijl ik dit schrijf is het buiten 25 graden en hoor
ik hoe een groot deel van Hoogeveen zich vermaakt
op Hoogeveen Culinair.
Hoezo, de zomer is voorbij…
Van mij mag de zomer nog wel een tijdje aanhouden
maar waar het natuurlijk over gaat is de politieke
zomer: die is wel voorbij.
Deze week komen we als fractie voor het eerst sinds
begin juli weer bijeen. Om met elkaar wat vakantieperikelen uit te wisselen en om ons daarna voor te
bereiden op een spannend seizoen.
Over dik een half jaar worden de inwoners van de
gemeente Hoogeveen gevraagd hun stem uit te brengen
op die partij waar ze het meeste vertrouwen in hebben
of waar ze het meeste van verwachten.
Altijd weer een enorm spannend gebeuren.
Vooral in de wetenschap dat de PvdA het landelijk flink
voor de kiezen krijgt, als je de peilingen mag geloven.
Hoe zal dat afstralen op onze lokale inspanningen?
Krijgen wij ook op onze donder of zijn we in staat de
Hoogeveners duidelijk te maken waar we ons als lokale
PvdA de afgelopen 4 jaar voor hebben ingezet?
En waar we de komende 4 jaar voor willen gaan?
Een lastige klus, zoveel is wel zeker maar we hebben
er zin in. Het draaiboek voor onze campagne ligt al
zo’n beetje klaar.

Daarnaast werken we aan het verkiezings-programma
en aan de samenstelling van een goede kandidatenlijst.
Kortom: u gaat van ons horen.
En wat ook belangrijk is: we willen zoveel mogelijk
Hoogeveners bereiken en daar hebben we ook uw
steun voor nodig.
Kent u mensen die deze nieuwsbrief nog niet ontvangen
maar wel zouden willen lezen, geef dan de e-mail-adressen aan ons door.
Volg ons op Facebook, Twitter en onze eigen website.
De schaduw van de komende Gemeenteraadsverkiezingen
hangt al een tijdje boven het politieke bedrijf in
Hoogeveen. Tijdens het afgelopen reces leek het er
zelfs een beetje op dat veel politieke partijen hun
campagne al zijn begonnen.
De schriftelijke vragen (en bijbehorende persberichten)
vlogen het College (en de Hoogeveners) om de oren.
Elke losliggende stoeptegel blijkt voor veel partijen
aanleiding om in de stress te schieten en hun ‘grote
zorgen en ongerustheid’ kenbaar te maken aan een
ieder die het (niet) weten wil.
Vooral SP, Gemeentebelangen en GroenLinks hebben
zich flink geroerd en heel wat ambtenaren aan het
werk gehouden deze zomer.
Lees verder op pagina 2 >

Agenda
> Fractievergadering
29 augustus | 19.30 uur | Raadhuis
> Fractievergadering
12 september | 19.30 uur | Raadhuis
> 1e Bijeenkomst Kindergemeenteraad
16 september | Raadhuis

Samen in het diepe verder werken.
In Hoogeveen en Den Haag.
Afbeelding uit Elsevier

> Raadsavond
19 september | 19.00 uur | Raadhuis
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Wij hebben ons beperkt tot één kwestie en daarover
legt collega Wolter Dekker prima verantwoording af in
deze Nieuwsbrief.
Van de coalitiegenoten CDA en VVD deze zomer
niets gehoord of gezien. Zelfs geen ansichtkaart met
een dansende Strolenberg erop.
De jury van Ranking de Raad kan alvast naar huis
want de winnaar lijkt me nu al wel bekend. Vorig jaar
Klok en nu Strolenberg; het is niet moeilijk te voorspellen dat in 2014 Wicher van Regteren de sterren
van de hemel gaat dansen. En terecht wat mij betreft!

Hendrikus Loof, fractievoorzitter
hendrikusloof@pvdahoogeveen.nl

Een spannende en leuke tijd

De vakantie is weer voorbij. Lekker uitgerust en
terugkijkend op een relaxte zomer met prachtig weer.
Maar goed, na deze rustperiode komt nu de hectiek
weer om de hoek.
Voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen
van maart volgend jaar. Tot 31 augustus hebben
kandidaten zich aan kunnen melden.
We hebben een groot aantal ervaren kandidaten, maar
ook nieuw talent heeft zich bij ons gemeld.
In september gaat de commissie gesprekken voeren
met de aankomende raadsleden en brengt een advies uit.
In de ledenvergadering van 26 november wordt de lijst
dan definitief vastgesteld.
Parallel daaraan wordt er ook nog hard gewerkt aan
het verkiezingsprogramma. Ook die zal in september
in concept klaar zijn.

Klik op de link voor
een directe verbinding
Nieuwsgierig naar de PvdA?
www.pvda.nl/
aanmelden_belangstellende

Vanaf januari barst dan de campagne los tot de
verkiezingen op 19 maart. De eerste ideeën daarvoor
liggen al op tafel.
Al met al wordt het een spannende en leuke tijd.
Ik zie er naar uit.
Met vriendelijke groet,

Lid worden?
www.pvda.nl/aanmelden/lid

Redactie Nieuwsbrief:
Hendrikus Loof & Wolter Dekker

Theo Jonker
Voorzitter afdeling Hoogeveen

Vormgeving Nieuwsbrief:
Bert Anthonisse

Reacties aan:
Bert Anthonisse bertus33@ziggo.nl

Geen Nieuwsbrief meer?
Stuur bericht aan Wolter Dekker:
wolterdekker@pvdahoogeveen.nl
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Dat verdient (g)een bloemetje…
PvdA stelt vragen over borden bloemencorso
De afgelopen week stond er groot in de krant dat er
een conflict was tussen het corsobestuur van Elim en
de gemeente Hoogeveen. Er waren te vroeg borden
geplaatst waarop reclame werd gemaakt voor het
bloemencorso. Deze borden moesten worden
verwijderd en zouden later weer mogen worden
teruggeplaatst.
Wij van de PvdA zijn niet direct van het vragen
stellen (er zijn al zat andere partijen die over iedere
stoeptegel of kruising of paadje, keer op keer
vragen stellen).
In dit geval vonden we toch dat we het moesten
doen. We konden ons niet voorstellen dat dit de
bedoeling is. Iedereen is blij met een prachtig
evenement als het bloemencorso. Je zou hier
samen uit moeten komen in plaats van ruzie te
maken.
Samen met ons raadslid uit Elim, Inge Oosting,
heb ik toen een aantal vragen opgesteld.
De kern van deze vragen was dat wat ons betreft dit
anders opgelost had moeten worden. Nu de borden
laten staan en voor een volgend jaar duidelijke afspraken maken.
Verder waren we benieuwd of de gemeente er
ook nog verschil in maakt of de borden door een
commercieel bedrijf geplaatst zijn of door een
organisatie van vrijwilligers.
Voor de volledige vragen zie onze site
www.hoogeveen.pvda.nl
Ik verzond de vragen laat op de avond naar de
griffier. Terwijl wij nog met de vragen bezig waren,
bleek achteraf dat er een gesprek was geweest tussen
de wethouder en het corsobestuur.

De kou was uit de lucht. De borden mogen blijven
staan en voor de volgende jaren worden er goede
afspraken gemaakt.
Hier zijn wij blij mee.
Maakt dit onze vragen overbodig?
Nee, hooguit hadden we de tekst wat aangepast.
Wat ons betreft staat overeind dat een gemeente moet
handhaven. Dit kun je echter op verschillende manieren
doen. De spierballenmanier waarop het nu gebeurd is,
spreekt ons niet aan.
Waarom kon dit niet zonder ruzie gewoon in een
gesprek op deze manier geregeld worden?
Wij willen graag dat dit soort akkefietjes in de toekomst
voorkomen wordt.
Laten we elkaar versterken en stimuleren en niet
onnodig frustreren en demotiveren.
We hebben elkaar immers iedere keer weer nodig,
burgers en gemeente.
Tot slot hopen we dat er op 14 september a.s.
veel mensen naar het bloemencorso in Elim gaan,
want daar was het immers uiteindelijk om begonnen!

Wolter Dekker, lid Gemeenteraad

Wolterdekker@pvdahoogeveen.nl
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Wie weet Raad?
Hoera!
De laatste vergadering van de Raad.

Was het een kroontjespen met potje inkt waarmee
de eerste Raadsleden werkten?
De schrijfmachine werd gebruikt vanaf 1873.
Ruim een eeuw verstreek, daarna verschenen
de eerste computers.

Helaas!
De laatste vergadering van de Raad.
In juni kan een vergadering van de Raad,
bijna vakantie, bijzondere gevoelens oproepen.
Enkele voors en tegens genoteerd.

Nu maken de Raadsleden driftig gebruik van kleine
draagbare telefoons
en iets grotere draagbare computers.
Stapels papier zijn verdwenen uit de Raadszaal.

Mensen vinden dat de Raad weinig voorstelt.

Deeltijd-raadsleden verdeeld over een aantal politieke
partijen doen hun best.
Het zijn goedwillende amateurs en hun sterk verdeelde en versnipperde inzet werkt niet.
Soms denken zij alleen kortzichtig aan het belang van
zichzelf of van hun partij.
De wethouders en vooral de ambtenaren hebben veel
meer invloed binnen een gemeente.

Mensen vinden het zinvol, lokale politiek. Raadsle-

den hebben contacten met inwoners van de gemeente, binnen bedrijven en organisaties. Ook krijgen en
vragen zij informatie vanuit hun lokale of nationale
politieke partij.
Met de andere Raadsleden van hun partij bereiden zij
de vergadering van de Raad voor. Waar mogelijk
werken zij samen met andere partijen in de Raad en
hebben zo invloed op de wethouders en ambtenaren.
De basis voor de Raad is de Gemeentewet van 1851.
In 2002 is deze Wet veranderd, nu maken de Wethouders geen deel meer uit van de Raad.
De Wet mag dan niet wezenlijk veranderd zijn, de
hulpmiddelen van de Raadsleden zijn in 160 jaar wel
veranderd.

Gebleven is de Gemeentewet. Zijn de daarin genoemde
procedures en het taalgebruik van deze tijd?
De omgangsvormen in de Raadszaal staan ver af
van de inwoners van een Gemeente in 2013.
Het moderne gereedschap van de Raadsleden zorgt er
niet voor dat veel jonge en andere inwoners het werk
van de Raadsleden met belangstelling volgen.
Inwoners staan niet te dringen om lid te worden van de
Raad in hun gemeente. Weinig vrouwen en jonge mensen zijn lid van een Raad.
> Zijn veranderingen nodig?
> Kan dat met de Gemeentewet uit 1851?
> Wat kunnen politieke partijen verbeteren?
> Kunnen inwoners iets verbeteren?
> Wie weet Raad?

Bert Anthonisse, bestuurslid
bertus33@ziggo.nl
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Commissie
Permanente
Campagne
Een lange naam doet vermoeden dat we hier
te maken hebben met iets uit Duitsland.
Dat is niet zo.
Deze commissie werkt aan de voorbereiding
van onze campagne voor de verkiezing van een
nieuwe Gemeenteraad, maart volgend jaar.
De leden van de commissie nemen daarna het
voortouw bij het uitvoeren van de plannen.

Op zaterdag 12 oktober heb je de kans om mee te doen.
We organiseren in Hoogeveen voor de eerste keer een
training voor onze campagne en canvassen.
Onmisbaar voor mensen die actief mee doen
aan onze campagne voor de verkiezing van een
nieuwe Gemeenteraad in maart 2014.
Ben je nieuwsgierig?

Voor de zomer is men begonnen en het werk duurt
nog wel even. Acht mensen zetten hun schouders
onder deze klus. Mensen die actief zijn binnen de
gemeente, het afdelingsbestuur en onze afdeling.

Wil je meer weten?
Ben je van plan om mee te doen?
Doe je zeker mee?

Er wordt gewerkt aan een planning,
er is een taakverdeling,
ieder draagt haar of zijn steentje bij met ideeën.

Neem dan contact op met Wolter Dekker.

Wolterdekker@pvdahoogeveen.nl

Belangrijk is het nieuwe verkiezingsprogramma.
Daar moeten we vier jaar mee vooruit kunnen.
Het concept wordt dit najaar besproken,
misschien gewijzigd en daarna goedgekeurd
door onze Ledenvergadering.
Daarnaast worden er activiteiten bedacht.
Om zo veel mogelijk Hoogeveners er van te overtuigen
dat stemmen en vooral stemmen op de PvdA goed is.
In vergelijking met de campagne in andere jaren zullen
we minder folders in brievenbussen stoppen en meer
digitaal werken, bijvoorbeeld via de sociale media.
Ook gaan we veel mensen persoonlijk aanspreken.
Dat wordt ook wel canvassen genoemd.
Volgens van Dale is dat:
“werven, met name van kiezers door politici
die daarbij bij willekeurige mensen aanbellen”.
Kiezers werven gebeurt, aanbellen alleen in straten en
wijken die vooraf zorgvuldig zijn uitgekozen.
Misschien is het mogelijk om ook na de verkiezing
contact te houden met deze mensen.
Wordt vervolgd.
Bert Anthonisse
bestuurslid
bertus33@ziggo.nl

Is Hoogeveen een plaatje?
Woorden zijn belangrijk, beelden zeggen soms meer.
Daarom zoeken we foto’s over Hoogeveen.
Mensen, gebouwen, situatie’s, alles is welkom.
Die foto’s willen we onder meer gebruiken
voor onze site en deze Nieuwsbrief.
Bedankt alvast voor jouw bijdrage.
Stuur ze in naar Ida Gerda Emmens.
idagerdaemmens@pvdahoogeveen.nl
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Fractiegegevens PvdA Hoogeveen per 15 november 2012
Hendrikus Loof

hendrikusloof@pvdahoogeveen.nl Vondelstraat 15, 7901 HP Hoogeveen

0 650 507 137

Fractievoorzitter | Duurzaamheid en mobiliteit | Veilig | Bestuurt

Mark Tuit

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

0 619 506 162

Wnd. fractievoorzitter | Ontwikkelt | Meedoen | Wijken en dorpen

Ida Gerda Emmens

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

0 655 998 261

Fractiesecretaris | Duurzaamheid en mobiliteit | Ondernemen en werken | Bestuurt

Gert Huijgen

gerthuijgen@pvdahoogeveen.nl Aardenburg 40, 7906 DD Hoogeveen

0 613 466 549

2e fractiesecretaris | Voorbereiding jaarrekening | Begel.cie accountant | Presidium
Ondernemen en werken | Talentontwikkeling | Financiën

Inge Oosting

ingeoosting@pvdahoogeveen.nl Prieswijk 69, 7916 RP Elim

0 614 257 515

Raadslid | Meedoen | Talentontwikkeling | Wijken en dorpen | Financiën

Wolter Dekker

wolterdekker@pvdahoogeveen.nl Tapuitlaan 82, 7905 CZ Hoogeveen

0 612 091 298

Raadslid | Ontwikkkelt | Meedoen

Henk van de Weg

henkvandeweg@pvdahoogeveen.nl Jennerstraat 224, 7909 EG Hoogeveen

0 613 403 219

1e opvolger | Ontwikkelt | Talentontwikkeling

Volg > ons > op > Twitter

www.hoogeveen.pvda.nl
http://twitter.com/pvdahoogeveen
www.facebook.com/partijvandearbeid.hoogeveen
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Klaas Smid
Ida Gerda Emmens
Mark Tuit
Hendrikus Loof

--> @smidklaas
--> @idagerda
--> @tuitmark
--> @hendrikusl

