
Het gebeurt niet zo vaak 
dat onze wethouder z’n keel schraapt 

en van leer trekt. 
Hier doet ie dat toch een keer. 

Zeer toepasselijk in deze periode 
van ogenschijnlijke tegenwind.

Het is (te) stil...
De vakantieperiode geeft vaak ruimte voor reflectie. 
Even los van alle dagelijkse hectiek stil staan bij de 
afgelopen periode en vooruit blikken op de komende tijd.
Beetje bezinning, dus. 
Nederland verkeert in een crisis. 
Veel landgenoten merken daar niet zo veel van. 
Genieten nu van hun vakantie, wellicht niet hun enige 
vakantie in een jaar. Terrassen nog steeds bezet, een 
hapje en een drankje op zijn tijd.
Maar er zijn ook anderen. 
Werkloos met een krap budget. Schulden of  dreigende 
schulden. Een door banken in het verleden soepel 
verleende, grote hypotheek die nu zware offers vraagt. 
Onzekerheid over de nabije toekomst. 
Jongeren die onzeker zijn over hun toekomst. 
Allemaal dachten we heel lang dat het niet op kon, 
we waren er aan gewend geraakt dat het alsmaar beter 
zou gaan.

Economen vallen over elkaar heen als het gaat om het 
aanreiken van oplossingen om uit de crisis te komen. 
De vorige verkiezingen noodzaakten VVD en PvdA 
samen te werken en een nieuw kabinet te vormen. 

Lees verder op http://hoogeveen.pvda.nl/2013/09/05/het-is-te-stil/

Met vriendelijke groeten,

Klaas Smid, wethouder 
k.smid@hoogeveen.nl

Taaie avond voor Jacques Monasch 
over de Krijgsmacht, euhhh over de JSF.
Stil is het allerminst rond het JSF-dossier. 
Een dossier dat Hoogeveen direct raakt omdat 
we een Fokkervestiging in ons midden hebben. 
En die kan flink profiteren van de aanschaf van 
dit type jachtvliegtuig. 

Maar ook een lastig dossier want we krijgen 
altijd buikpijn als het om wapentuig gaat. 
Onze fractie en bestuur hebben een pragmati-
sche opstelling ingenomen: als ie er toch komt, 
dan willen we er maximaal van profiteren. 

We zijn wel blij met de motie die tijdens de 
Ledenraad op 22 september in Zwolle is 
aangenomen. 
Op vijf onderdelen (aantal vliegtuigen, 
financiële zekerheid, soort missies, 
geluidsbelasting én werkgelegenheid) 
wordt het Kabinet nog scherp bevraagd 
in de komende periode.
Op vrijdagavond 13 september vond ook in 
Hoogeveen een PvdA-debat plaats over de JSF. 
Lees hieronder het verslag.

Op vrijdagavond 13 september verzamelden 
zich zo’n 80 PvdA’ers, vooral afkomstig uit het 
noorden des lands, in De Tamboer om met 
Tweede Kamerlid Jacques Monasch te spreken 
over de toekomst van de krijgsmacht. 
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Hoewel er in de uitnodiging niet over werd 
gerept en Jacques in zijn inleiding zorgvuldig 
de aandacht probeerde te vestigen op het 
‘grotere verhaal’ achter de aanstaande keus 
voor een nieuw jachtvliegtuig: 
de zaal wist dat het over de JSF ging en ging 
hierover vol het debat met hem aan.

Eerst het grotere verhaal. 
Zoals afgesproken in het Regeerakkoord 
ontwikkelt het kabinet een visie op de 
toekomst van de krijgsmacht en daaruit 
voortvloeiend op de vervanging van de F16. 
Het doel van de bijeenkomst in Hoogeveen 
(en Den Haag en Eindhoven) is het gesprek aan 
te gaan over de rol van Nederland in de wereld, 
de implicaties voor de krijgsmacht en in het 
bijzonder de luchtvloot. 
Aangezien het kabinet nog geen standpunt 
heeft ingenomen en de fractie ook nog wacht 
op het onderzoek naar de kosten van de 
vervanging van de F16 is het vertrekpunt onze 
eigen visie. 

Lees verder op: 
http://hoogeveen.pvda.nl/2013/09/16/taaie-avo
nd-voor-jacques-monasch-over-de-krijgsmacht
-euhhh-over-de-jsf/
 
 Op 24 september vond er in het programma 
Drents Diep van RTV Drenthe een debat plaats 
over de JSF, tussen onze fractievoorzitter 
Hendrikus Loof en die van de Hoogeveense 
GroenLinks-fractie Gerard Fidom. 

Het hele gesprek is te zien via:
http://www.rtvdrenthe.nl/video/drents-diep-74 
 

Hendrikus Loof, fractievoorzitter
hendrikusloof@pvdahoogeveen.nl

Is Hoogeveen een plaatje?
Vaak is het een bewolkte dag, maar wie soms de zon 
heeft zien ondergaan, weet het al: morgen wordt het 
een zonnige dag. 
We hebben hopelijk nog een mooie herfst voor de boeg. 
Ideaal om nog even lekker buiten in je eigen buurt 
rond te hangen. 
Vergeet dan niet een camera mee te nemen!

Voor de website en de social media willen we zoveel 
mogelijk foto's van onze mooie gemeente. 
De natuur is nu nog mooi. 
Als we in herfst/winter pas foto's maken, 
krijgen we vaak van die grauwe foto's. 

Alles is welkom. Mooi en lelijk. Oud en nieuw. 
Trots en schaamte. Groot en klein.
Scholen, winkels, bedrijven, parkeerplaatsen, 
sportcomplexen, wegen, bouwplaatsen, losliggende 
stoeptegels, parkeermeter… 
Waar maken politiek en bewoners zich druk om? 
Leg zoveel mogelijk vast.

Als we allemaal een dorp/wijk voor onze rekening 
nemen, is het niet veel werk. Lever maar bij mij aan. 
Ik zal de foto's, indien nodig, bewerken zodat ze 
allemaal zoveel mogelijk gelijk zijn als ze in onze 
beeldbank opgenomen worden. 
Wil je in de bestandsnaam plaats en onderwerp 
vermelden (bijv. pesse-schooldeposthoorn)?

Via Gmail kun je maximaal 15 Mb aan bijlagen 
verzenden. 
Je kunt ervoor kiezen de foto's in meerdere mailtjes 
aan mij te sturen, maar veel makkelijker is het om 
gebruik te maken van www.wetransfer.com 
(wijst zichzelf, maar kom je er niet uit mail/bel 
dan even).

Met vriendelijke groet,
Stan van Eck, partijlid
stan@vaneck.nu
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Agenda

>  Fractievergadering
    26 september | 19.00 uur | Raadhuis

	 Gesprek met Kledingbank, 
	 aansluitend fractievergadering

> Raadsavond
   03 oktober | 19.00 uur | Raadhuis
   Raadsavond

> Campagnetraining
   12 oktober | 10.00 - 13.00 uur | Het Oor

> Werkbezoek aan SPD
   02 november | Moormerland | BRD
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Kindergemeenteraad in de startblokken
De kindergemeenteraad staat in de startblokken. 
Het initiatiefvoorstel van de PvdA om te komen 
tot een  kindergemeenteraad in de Gemeente Hoogeveen 
is in goede aarde geland.

Een trotse initiatiefnemer Mark Tuit: Binnenkort hebben 
we als PvdA nog een overleg met de griffier en burgemeester 
Karel Loohuis. De laatste puntjes worden dan op de i gezet 
voor de eerste vergadering van de kindergemeenteraad 
op 16 september. 
Het mooie is ook dat raadsleden, op aanvraag van 
de scholen, gastlessen gaan verzorgen over het werk 
van de raad en de gemeente.

De eerste vergadering van de kindergemeenteraad 
is voor iedereen toegankelijk. 
Noteer daarom alvast woensdag 27 november.
Van 13.00 -15.00 uur kunt u de toekomstige politici 
ontmoeten.

PvdA wil goede oplossing voor bewoners Perseus
Onlangs ging de PvdA- fractie op bezoek bij bewoners van 
de Perseus in de wijk Krakeel. Dit naar aanleiding van een 
artikel op de voorpagina van de Hoogeveensche Courant.

Samen met een buurtbewoner zijn we door de wijk gelopen 
en werd ons de problematiek gelijk duidelijk; het bloemrijke 
gebied dat hier gepland stond blijkt door een te natte 
bodem niet van de grond te komen.  
De buurtbewoners blijken welwillend te zijn. Een aantal 
bomen en een bloemrijke akkerrand vinden zij prima. 
Ook willen ze nadenken over het zelf  uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden. 
Wat ze niet willen is de wildernis voor hun huizen van de 
laatste jaren, dat kunnen we ons als PvdA goed voorstellen. 
De wens om een gazon, als speelplek voor de jonge 
kinderen in te richten, hebben we als fractie doorgegeven 
aan onze wethouder Klaas Smid. Die heeft toegezegd geen 
besluiten te nemen voordat hij met de buurt heeft gesproken. 

De  PvdA is tevreden met dit vervolg. 
Ook de buurtbewoners bleken tevreden over de planning, 
we hebben hen het nieuws persoonlijk verteld en worden 
door hen op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Mark Tuit, Raadslid
marktuit@pvdahoogeveen.nl
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Geharnast of  met open vizier 
een nieuw politiek seizoen in...

Klik op de link voor directe verbinding

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

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

Redactie Nieuwsbrief:
Hendrikus Loof  & Wolter Dekker
hendrikusloof@pvdahoogeveen.nl
wolterdekker@pvdahoogeveen.nl

Vormgeving Nieuwsbrief:
Bert Anthonisse: bertus33@ziggo.nl

Reacties aan: 
wolterdekker@pvdahoogeveen.nl

Geen Nieuwsbrief  meer?
Stuur bericht: wolterdekker@pvdahoogeveen.nl
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Het is weer voorbij, de zomertijd | Deel 2
In de vorige nieuwsbrief  mopperde Hendrikus Loof  
dat ie tijdens het zomerreces "zelfs geen ansichtkaart 
van de dansende VVD'er Strolenberg had ontvan-
gen...". Dat werd even later goedgemaakt, zie hierbij. 
Je kunt zeggen wat je wilt van die VVD'ers maar 
gevoel voor humor hebben ze wel.

Hendrikus,

Hoewel we officieel tot 22 september
nog van de zomer kunnen genieten, zit
het politieke zomerreces er nu echt op.

Ik hoop dat je ook een fijne vakantie hebt   
gehad. Naast ontspanning heb ik mij ook       

alweer op andere manieren kunnen 
inspannen in Hoogeveen.

Zie uit naar gezamelijke inspanningen 
voor Hoogeveen dit nieuwe politieke 

seizoen.

Tot gauw!

Groet, Mark

Hebben we in de plaatselijke PvdA een spin in het web?
Wie van de honderden leden of  van de tientallen 
actieve mensen komt voor die naam in aanmerking?
Geef  uw spin aan ons door, met motivatie.

> Klaas Smid
Al jaren Hoogevener en wethouder.
Ook voor zijn werk legt hij makkelijk contact.
Heeft veel voetbalsport-contacten.
Een roker met sporthart.

> Hendrikus Loof
Raadslid en sinds enkele jaren fractievoorzitter.
Woont in Hoogeveen, werkt in Meppel en omstreken.
Beschouwt de ontwikkelingen in zijn fractie, de Raad, 
gemeente, Drenthe en Nederland.
Spreekt zich duidelijk uit, zo nodig.

> Ida Gerda Emmens
Woont sinds enkele jaren in Hoogeveen, werkt in 
Meppel en is hier Raadslid en fractie-secretaris.
Is de informatie-poortwachter van de Raadsfractie.
Heeft veel informatie die ze doseert.

> Beerend de Weerd
Sinds mensenheugenis bestuurslid van de afdeling.
Niet geboren in Hoogeveen, kent er heel veel mensen.
Is door zijn functie bij veel ontwikkelingen betrokken.

Bert Anthonisse, bestuurslid
bertus33@ziggo.nl
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Spin in het web van de PvdA Hoogeveen?

Verenigingskas
Iedere euro  kunnen we goed gebruiken!

De voorbereiding van de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezing is gestart. 
En campagne voeren kost veel geld! 

Natuurlijk krijgen we vanuit Amsterdam 
wel een kleine extra bijdrage.

Dus, mocht u in deze economisch slechte tijden toch 
een “€urotje” over hebben, denk dan even aan onze 

afdelingsrekening:
PvdA Hoogeveen, rekeningnummer 4415738
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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

Pagina 5 van 5

Volg > ons > op > Twitter
Klaas Smid       --> @smidklaas
Ida Gerda Emmens  --> @idagerda
Mark Tuit        --> @tuitmark
Hendrikus Loof        --> @hendrikusl

www.hoogeveen.pvda.nl               

http://twitter.com/pvdahoogeveen

www.facebook.com/partijvandearbeid.hoogeveen
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