
Omdat het om mensen gaat!
De onverwachte verkiezingszege in Leeuwarden en de 
bemoedigende resultaten in de andere 3 gemeenten 
waar deze week tussentijds gemeenteraadsverkiezingen 
zijn gehouden, geven moed. 
Natuurlijk is er van alles op af  te dingen (geen concur-
rentie van de SP, PVV, lage opkomst, Friesland-is-al-
tijd-al-rood, etc.) maar een afstraffing zoals veel 
opiniepeilers dachten aan te tonen, is gewoonweg 
uitgebleven. 
Het betekent tegelijkertijd dat we niet achterover mogen 
leunen in de veronderstelling dat het wel goed komt. 
Nee, we moeten er nóg harder tegenaan. 
Keihard campagne voeren want bij de concurrentie 
zitten ze ook niet stil. Deze week zagen we in de 
Hoogeveensche Courant de presentaties van de 
verkiezingsprogramma’s en kandidaten van de  
ChristenUnie, Gemeentebelangen en de VVD. 
Ook het CDA en D66 hebben de kaarten op tafel liggen. 
Op 26 november is het onze beurt. 
Tijdens een speciale ledenvergadering stellen we ons 
eigen verkiezingsprogramma en onze eigen kandida-
tenlijst vast. En daarna gaat het echt beginnen dus. 
De campagnecommissie is al enige tijd druk doende 
met de voorbereidingen en we rekenen op ieders
inbreng, steun en medewerking. 

Kom daarom allemaal naar de ledenvergadering 
van 26 november in de Zuiderbreedte aan de 
Boekenberghstraat. 

Omdat het om mensen gaat!

Hendrikus Loof, fractievoorzitter
hendrikusloof@pvdahoogeveen.nl

Maak mensen medeverantwoordelijk voor de zorg
“Er zijn goede voorbeelden van het 

anders opzetten en inzetten van zorg. 
We moeten veel meer ons 

gezond verstand gebruiken, 
mensen medeverantwoordelijk maken”. 

Dat zei Otwin van Dijk, Tweede Kamerlid voor 
de PvdA en woordvoerder langdurige zorg, 
AWBZ, PGB en Wmo. 
Otwin was de gast bij ons politiek café 
in Het Anker in Hollandscheveld.

Lees verder op: http://hoogeveen.pvda.nl/

Bekijk de foto’s in deze Nieuwsbrief.

Ida Gerda Emmens, raadslid 
i.emmens@hoogeveen.nl
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  Agenda

        
>  Raadsavond
    21 november 19.00 uur | Raadhuis 

        >  Ledenvergadering PvdA Hoogeveen 
 26 november | 20.00 uur | Brede School 
            Zuiderbreedte, Boekenberghstraat 12

       >  Kindergemeenteraad
 27 november | 13.00 uur | Raadhuis

>  Fractievergadering
    28 november | 19.30 uur | Raadhuis

       
        >  Politiek cafe
 Met Tanja Jadnanansing (TK PvdA) 
 07 februari | Uitnodiging volgt

        >  19 maart 2014
 Gemeenteraadsverkiezingen
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Hoogeveen in 'Het nationale park van Drenthe'?
In de raadsvergadering van 17 oktober is de beleids-
notitie Recreatie en toerisme vastgesteld. Wij zijn niet 
heel enthousiast over de nota, maar willen de ontwik-
keling van recreatie en toerisme in Hoogeveen niet 
verder vertragen. Wethouder Eerenstein heeft toege-
zegd dat het enthousiasme en de voortvarendheid die 
we missen in de beleidsnotitie, in het Actieplan wel tot 
uiting zal komen. Een van de punten waar op wordt 
ingezet is samenwerking, met recreatieondernemers 
en met omliggende gemeenten.

Meer toeristen
Groot was dan ook onze verbazing toen op maandag 
11 december in het Dagblad van het Noorden lazen 
dat de gemeenten Westerveld den De Wolden de 
handen ineen slaan in ‘het nationale park van 
Drenthe’. Het doel is meer toeristen trekken naar 
Zuidwest-Drenthe, meer overnachtingen en meer 
dagbestedingen. 
De gemeente Hoogeveen is blijkbaar niet in beeld. 
Mede gezien steeds meer vorm krijgende samenwer-
king tussen de gemeentes Hoogeveen en de Wolden 
op z'n minst opmerkelijk. We hebben het College 
daar dan ook schriftelijke vragen over gesteld. 

Samenwerken
We willen graag weten of  het College op de hoogte 
was van de samenwerking tussen de Wolden en 
Westerveld op het gebied van recreatie en toerisme, 
en of  er een mogelijkheid is geweest voor Hoogeveen 
om  daarbij aan te sluiten. Als dat het geval is, willen 
we graag weten waarom dat niet is gebeurd. 
Als dat niet het geval is, vragen we het College om op 
korte termijn contact op te nemen met de gemeenten 
Westerveld en De Wolden, om te kijken wat de moge-
lijkheden voor Hoogeveen zijn om deel te nemen in 
dit samenwerkingsverband, en om daar zo spoedig 
mogelijk stappen in te zetten.

Het actieprogramma is weliswaar nog niet klaar, 
maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we geen 
acties in gang kunnen zetten.

Ida Gerda Emmens, raadslid 
i.emmens@hoogeveen.nl

Pagina 2 van 3

Politiek cafè in Hollandscheveld  met Otwin van Dijk, Tweede Kamerlid voor de PvdA.
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In de Gemeenteraad van Hoogeveen

Bij wie komt alles op z’n pootjes terecht? 
Foto: Theron Humphrey

Fractiegegevens PvdA Hoogeveen 
Hendrikus Loof|Fractievoorzitter
hendrikusloof@pvdahoogeveen.nl 
Vondelstraat 15, 7901 HP Hoogeveen
0 650 507 137|Duurzaamheid en mobiliteit
Veilig|Bestuurt

Mark Tuit|Wnd. fractievoorzitter
marktuit@pvdahoogeveen.nl  
Otto Zomerweg 54, 7313 AJ Hollandscheveld
0 619 506 162|Ontwikkelt
Meedoen|Wijken en dorpen

Ida Gerda Emmens|Fractiesecretaris
idagerdaemmens@pvdahoogeveen.nl 
De Waring 31, 7908 LG Hoogeveen
0 655 998 261|Duurzaamheid en mobiliteit
Ondernemen en werken|Bestuurt

Gert Huijgen | 2e fractiesecretaris 
gerthuijgen@pvdahoogeveen.nl 
Aardenburg 40, 7906 DD Hoogeveen
0 613 466 549|Voorbereiding jaarrekening
Begel.cie accountant|Presidium
Ondernemen en werken
Talentontwikkeling|Financiën

Inge Oosting|Raadslid 
ingeoosting@pvdahoogeveen.nl 
Prieswijk 69, 7916 RP Elim
0 614 257 515|Meedoen|Talentontwikkeling
Wijken en dorpen|Financiën

Wolter Dekker|Raadslid 
wolterdekker@pvdahoogeveen.nl 
Tapuitlaan 82, 7905 CZ Hoogeveen
0 612 091 298|Ontwikkkelt|Meedoen

Henk van de Weg | 1e opvolger
henkvandeweg@pvdahoogeveen.nl 
De Rietgans 17, 7905 GN Hoogeveen
0 613 403 219|Ontwikkelt|Talentontwikkeling
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Volg > ons > op > Twitter
Klaas Smid   --> @smidklaas
Ida Gerda Emmens   --> @idagerda
Mark Tuit   --> @tuitmark
Hendrikus Loof    --> @hendrikusl
PvdA  Hoogeveen   --> @pvdahoogeveen

www.hoogeveen.pvda.nl               

http://twitter.com/pvdahoogeveen

www.facebook.com/pvdahoogeveen

(Sociale)	  Media
Sociale	  Media	  gaan	  een	  belangrijke	  rol	  spelen	  3jdens	  de	  
komende	  verkiezingen.	  Veel	  leden	  en	  
belangstellenden	  van	  de	  PvdA	  in	  
Hoogeveen	  zijn	  zelf	  ook	  ac3ef	  op	  
Facebook,	  TwiBer,	  YouTube	  en	  noem	  maar	  op.	  Op	  dit	  moment	  
zijn	  Facebook	  en	  TwiBer	  de	  belangrijkste	  en	  meest	  gebruikte	  
media.	  Door	  hier	  veel	  en	  verstandig	  gebruik	  van	  te	  maken	  
bereiken	  we	  heel	  eenvoudig	  (en	  ook	  nog	  eens	  goedkoop)	  heel	  
veel	  mensen.	  We	  roepen	  iedereen	  dan	  ook	  op	  om	  ons	  te	  helpen	  
onze	  netwerken	  uit	  te	  breiden.	  Sluit	  je	  aan	  bij	  onze	  Facebookpagina	  
of	  volg	  ons	  op	  TwiBer.	  Deel,	  stuur	  en	  retweet	  berichten	  van	  de	  
PvdA	  Hoogeveen.	  Daarnaast	  hebben	  we	  natuurlijk	  nog	  onze	  
vorig	  jaar	  vernieuwde	  website	  www.hoogeveen.pvda.nl	  waarop	  
veel	  informa3e	  is	  te	  vinden	  over	  onze	  ac3viteiten,	  standpunten,	  
raads-‐	  en	  bestuursleden,	  sociale	  tour,	  et	  cetera.	  Zoals	  gezegd	  
kun	  je	  ons	  volgen	  op	  TwiBer	  @pvdahoogeveen	  en	  hebben	  we	  
een	  Facebookpagina.	  Omdat	  we	  een	  
poli3eke	  par3j	  zijn	  hebben	  we	  geen	  
profiel	  waar	  je	  vriend	  van	  kunt	  worden.	  
Dat	  is	  niet	  toegestaan	  in	  verband	  met	  de	  
privacywetgeving.	  We	  hebben	  een	  pagina	  die	  je	  kunt	  'liken'.	  
Dan	  komen	  alle	  berichten	  die	  wij	  op	  Facebook	  plaatsen	  in	  je	  
3jdlijn.	  Even	  zoeken	  op	  Par3j	  van	  de	  Arbeid	  Hoogeveen.	  
Nodig	  ook	  je	  	  vrienden	  uit	  om	  ons	  te	  liken!	  
De	  digitale	  nieuwsbrief	  komt	  al3jd	  op	  onze	  website	  te	  staan	  en	  
kun	  je	  vervolgens	  liken	  of	  via	  Twitter	  de	  wijde	  wereld	  in	  twitteren.	  
Maar	  aanleveren	  van	  e-‐mailadressen	  bij	  ons	  
wolterdekker@pvdahoogeveen.nl	  mag	  ook	  natuurlijk,	  
dan	  sturen	  we	  de	  nieuwsbrief	  rechtstreeks.
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