Omdat het om mensen gaat!

PERMANENTE CAMPAGNE
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Kandidatenlijst vastgesteld
Er zijn van die momenten dat je als voorzitter trots bent.
Trots op alle kandidaten die zich met passie in willen
zetten voor de PvdA in Hoogeveen.
Ik ben blij dat wij de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 aan u mogen
presenteren.
In de ledenvergadering van dinsdagavond is de lijst
vastgesteld door de leden. Enthousiast was men over
de continuïteit en vernieuwing.
Wethouder Klaas Smid is weer onze lijsttrekker.
Bekende kandidaten bij de kopgroep, maar ook nieuw
talent dat zich aandient.
Een mooie groep waar we de komende vier jaar mee
vooruit kunnen.
Op naar de verkiezingen, wij gaan ervoor!

Theo Jonker, voorzitter PvdA Hoogeveen
theojonker@pvdahoogeveen.nl

PvdA kandidatenlijst
verkiezing gemeenteraad 2014

1. Klaas Smid
2. Inge Oosting
3. Ida Gerda Emmens
4. Wolter Dekker
5. Stan van Eck
6. Joop Weggemans
7. Henk van de Weg
8. Christiaan Keur
9. Alinda Donker
10. Frits Nijland
11. Roelof Oostindiën
12. Theo Jonker

13. Beerend de Weerd
14. Martin Siers
15. Martin van ter Beek
16. Janet Moeijes
17. Bert Anthonisse
18. Herman Lip
19. Jaap Kootstra
20. Roelof Post
21. Wijnhout Punt
22. Ellen Boersma
23. Johan Rumahlione
24. Jan de Vries

Vastgesteld tijdens de ledenvergadering 26.11 2013.

Omdat het om mensen gaat! 10 kandidaten voor de Raad.
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Omdat het om mensen gaat!
Dat is de titel van ons verkiezingsprogramma.
Die titel vat ook samen waarom we kandidaat willen
zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
In ons programma staat de wijze waarop we als
bewoners met elkaar samenleven centraal.
We zijn trots op al die goede initiatieven in de lokale
samenleving die uitdrukken dat we het samen moeten doen.
We weten dat het moeilijke tijden zijn.
Daarom blijven we volop inzetten op het vergroten
van de werkgelegenheid. Willen we een Plan van de
Arbeid voor Hoogeveen.
Blijven we inzetten op goed onderwijs om onze kinderen
goed voorbereid te laten zijn op de arbeidsmarkt.
Tegelijk zetten we onze inzet voort om mensen die
dat nodig zijn een steuntje in de rug te geven.
Tegelijk vragen we ook van iedereen die dat kan een
bijdrage aan de samenleving te leveren.
We willen de grotere taak die de gemeente krijgt op
het terrein van zorg en werk oppakken als een kans
om dit beter te organiseren. Dichtbij mensen, met zo
min mogelijk bureaucratie en door het leveren van
maatwerk.
We realiseren ons dat er nog heel veel
werk te verrichten valt. We spelen daarbij
positief in op initiatieven vanuit de
samenleving, vanuit wijken en dorpen.
Iedereen moet zo veel mogelijk mee
kunnen doen, belemmeringen daartoe
moeten we wegnemen.
Hoogeveen, zowel de kern als de dorpen, heeft ook veel te bieden. Daar
moeten we trots op zijn en er vooral
voor zorgen dat dit ook zo blijft.
Met bijvoorbeeld goede voorzieningen
op sport- en cultureel gebied. Door te blijven
investeren in goede en betaalbare huisvesting en
leefbare buurten en dorpen.
De kandidaten van de PvdA zijn tot op het bot
gemotiveerd om de komende jaren verder te werken
aan een gemeente waarin mensen zich thuis voelen.

Doe mee met ons,
zorg voor een grote PvdA in Hoogeveen!
Voor u het weet is het maart 2014. En u weet het vast
dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
We zijn druk bezig met de voorbereidingen van de
campagne maar we kunnen dit natuurlijk niet alleen.
We hebben u nodig. Alleen samen kunnen we ervoor
zorgen dat de PvdA zo groot wordt dat niemand er
om heen kan.
Er zijn heel veel dingen die u kunt doen.
Het begint bijvoorbeeld met de PvdA Hoogeveen
actief volgen op social media. Zie het stukje van Stan
van Eck. Natuurlijk is er ook nog het ouderwetse
politieke handwerk zoals het folderen en het op de
politieke markt achter de kraam staan.
Eigenlijk is er voor iedereen wel wat te doen.
U kunt ook denken : “laat een ander dat maar doen”
en vanuit uw luie stoel kijken hoe anderen de campagne
voeren. Dat zou echter heel jammer
zijn want de PvdA Hoogeveen zijn
we samen. En het is toch echt niet
moeilijk uit te leggen waarom juist
een stem op de PvdA van groot
belang is.
Help ons mee een geweldig resultaat
te halen!
Heeft u zin in een gezellig team
campagne te gaan voeren, meld u
dan aan. Het hoeft niet perse veel
tijd te kosten en alle hulp is welkom.
Mailt u mij ook als u nog niet precies weet wat u wilt
doen, dan gaan we gewoon eens samen kijken.
Wij hebben in Friesland kunnen zien waartoe een
goede campagne toe kan leiden.
Het geeft ons nog meer vertrouwen dan we al hadden
in een goede uitslag.
Help ons dit samen waar te maken.

Klaas Smid, wethouder PvdA Hoogeveen
k.smid@hoogeveen.nl
Wolter Dekker, raadslid
wolterdekker@pvdahoogeveen.nl
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Volg, deel en like!

PvdA Hoogeveen & social media
Niet meer weg te denken en steeds belangrijker om je boodschap
voor het voetlicht te krijgen: social media als Facebook en Twitter.
Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen worden
deze twee kanalen maximaal ingezet.
De mooie verkiezingsuitslag voor de PvdA in september 2012 was mede het gevolg
van een uitgekiende strategie rond de inzet van social media.
Eerder dit jaar hebben diverse leden van onze afdeling een workshop gevolgd bij de
social media-strateeg van de PvdA.
Niet alleen via de individuele accounts van (kandidaat)raadsleden wordt ons
programma de komende maanden uitgedragen, maar ook via algemene accounts
van PvdA Hoogeveen.
@PvdAHoogeveen
Facebook ontwikkelt zich meer en meer tot een beeldgedragen medium.
Via beeld en korte teksten dragen we onze visies en standpunten uit.
Via Facebook verwijzen we ook door naar onze website www.hoogeveen.pvda.nl
waar de informatie volledig is na te lezen.
Twitter zetten we in om kort onze boodschap naar buiten te brengen en om te
reageren op anderen. Twitter is kort, snel en zakelijk en steeds belangrijker als
bron van nieuws.
Het Facebook- en het Twitter-account worden beheerd door Ida Gerda Emmens.
Heb je ideeën of suggesties mail dan naar: idagerdaemmens@pvdahoogeveen.nl
@RoosjeHoogeveen
Nieuw is het Twitter-account van Roosje Hoogeveen.
Naar analogie van het bekende Loesje, wil Roosje tot nadenken stemmen
of een glimlach op het gezicht toveren.
Of om het in de onze termen te zeggen: Roosje prikt en prikkelt.
Roosje vertegenwoordigt niet per se het standpunt van de PvdA-fractie,
dit staat ook in de online biografie van het account.
Landelijke en lokale kwesties kunnen voorbijkomen.
Roosje gaat niet in discussie met Tweeps die reageren op haar Tweets.
Het Twitter-account van Roosje wordt beheerd door Stan van Eck.
Ideeën voor scherpe Tweets? Mail naar: stanvaneck@gmail.com
Help ons het bereik te vergroten.
Volg, deel en like de PvdA op Twitter en Facebook!
www.facebook.com/pvdahoogeveen
www.twitter.com/pvdahoogeveen
www.twitter.com/roosjehoogeveen
www.hoogeveen.pvda.nl
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