
Jetta Klijnsma verdedigt ‘haar’ Participatiewet 
in een interview in Lokaal Bestuur

De ontwerp-Participatiewet is volgens Jetta 
Klijnsma stukken beter dan de ontwerp-Wet 
Werken naar Vermogen van het vorige kabinet.
Toch is er veel kritiek op enkele onderdelen van 
de ontwerpwet, ook uit PvdA-gelederen.
 
Het woord ‘tegenprestatie’ alleen al stuit velen 
tegen de borst, omdat het er vooral om moet 
gaan dat mensen weer mee gaan doen.
Zijn daar wel tijdig banen genoeg voor? 
En als die er zijn, leiden die dan niet 
tot verdringing van mensen die nu 
werk hebben?
 
Lees de reactie van Jetta Klijnsma in 
een interview dat is afgenomen vóór 
Kerst en dat is afgedrukt in het februarinummer 
van het blad Lokaal Bestuur.

De PvdA en de koopzondag
De afgelopen maanden is er druk gesproken over 
meer of  minder koopzondagen in Hoogeveen. 
De Hoogeveense PvdA hield zich met andere zaken 
bezig en heeft zich er niet mee bemoeid. 
Lees de visie van fractievoorzitter Hendrikus Loof  
op de hele discussie. Een verrassend inkijkje in het 
wel en wee van de Hoogeveense politiek. 
Te lezen op: 
http://hoogeveen.pvda.nl/2014/01/20/
nog-eenmaal-over-de-koopzondag/

De PvdA en Valentijn
De Hoogeveense PvdA heeft iets met Valentijn. 
Vorig jaar bleek het uitdelen van rozen op 
100 adressen een groot succes. 
U kunt ons helemaal zelf  op pad sturen en 
het kost u niets. 
Wees er snel bij en kijk op: 
http://hoogeveen.pvda.nl/2014/01/19/
aan-wie-geeft-u-een-valentijnsroos/.

aan: Leden in Drenthe
van: PvdA- Gewest Drenthe

over: Nieuwjaarsbijeenkomst 

Bestuur en Statenfractie van de PvdA Drenthe 
nodigen u graag uit voor hun 

nieuwjaarsbijeenkomst.

Die is op zaterdag 25 januari 2014 
van 16.00 tot 18.30 uur in 

de Kasteelzaal van Schortinghuis, Brinkkam-
pen 1 in Spier.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma 
zal een 

nieuwjaarstoespraak houden.

Alle twaalf  Drentse lijsttrekkers 
voor de gemeenteraads-

verkiezingen worden voorgesteld.

Tuesday@8 verzorgt de muzikale omlijsting.

We zien u graag aanstaande zaterdag!

Met vriendelijke groet,

Eddy Veenstra en Harm Brouwer
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PvdA Hoogeveen start campagne 
in Hollandscheveld

Afgelopen zaterdag was de start van de campag-
ne van de Hoogeveense PvdA, op de ledenbij-
eenkomst ter ere van het nieuwe jaar. De num-
mers 2 (Inge Oosting) en 3 (Ida Gerda Emmens) 
van de lijst onthulden de verkiezingsposter onder 
het toeziend oog van lijsttrekker Klaas Smid. 

Smid  blikt de Hoogeveners straks vrolijk toe vanaf  
de verkiezingsborden. In zijn speech gaf  hij aan dat 
hij blij is met de nieuwe ploeg, die zich vandaag 
presenteerde in korte persoonlijke interviews. 
Die werden afgenomen door raadslid Mark Tuit, 
met prikkelende vragen, waarbij hij het de kandidaten 
niet altijd even gemakkelijk maakte.

Smid: "Een mooie mix van ervaring en vernieuwing. 
Een prima  combinatie van mannen en vrouwen, 
op nummer 2 en 3 zelfs twee krachtige vrouwen! 
Wie doet ons dat na? En dan ook nog eens een 
energieke jonge meid, en niet te vergeten een homo 
in de gelederen. Poetin, here we come! 

We staan allemaal te trappelen om er de komende 
jaren voluit tegen aan te gaan. Ik beschouw het als 
eervol opnieuw lijsttrekker te mogen zijn en beloof  
geen gouden bergen, maar zal me voor meer dan 
100 procent inzetten. 
En ik ben apetrots in een rijke traditie te staan van 
sociaal democratische bestuurders in Hoogeveen. 
Trots deel uit te maken van een Partij van de Arbeid 
die belangrijk heeft bijgedragen aan de ontwikkeling 
van de kern en de dorpen in de gemeente Hoogeveen. 
Want we vergeten maar al te gemakkelijk wat er alle-
maal tot stand is gekomen en is bereikt. 
Een enorme vooruitgang, vooral ook op sociaal 
gebied. Het blijven lastige, moeilijke tijden maar de 
PvdA blijft zich inzetten voor kwetsbare mensen in 
de samenleving. 
De PvdA stelde de raad voor geld vrij te maken voor 
het Jeugdsportfonds om deelname van kinderen uit 
gezinnen met lage inkomens te bevorderen.
Ook zette de PvdA de reconstructie van Het Hoekje 
op de agenda. Nu is het zaak keihard door te werken 
aan goede realisatie."

De openingsspeech werd bij afwezigheid van 
fdelingsvoorzitter Theo Jonker uitgesproken door 
fractievoorzitter Hendrikus Loof. 
"Kop d’r veur, zeiden we vier jaar geleden. 
Omdat het om Mensen gaat, zeggen we nu. 
Wij hebben een sterk verhaal en dat laten we horen. 
Op naar 19 maart!"

De PvdA en de 3e container
Nog zo’n onderwerp waar de media bol van stonden 
in de afgelopen periode. Op donderdag 16 januari jl. 
nam de gemeenteraad een besluit over Afval Anders. 
Het besluit houdt kortweg in dat de proef  die vorig 

jaar in Wolfsbos (succesvol) heeft gedraaid nog in 
enkele andere wijken en dorpen wordt voortgezet. In 
het najaar volgt dan een definitief  besluit over het 
anders omgaan met afval in onze gemeente. Het on-
derwerp leverde volle tribunes in de raadzaal en een 
heus actiecomité op. Veel partijen hadden het er erg 
moeilijk mee: hoe houden we onze kiezers binnen-
boord en laten we tegelijkertijd onze duurzame ge-
zicht zien? De PvdA heeft ingestemd met het voor-
stel om de proef  te verlengen. Lees de verfrissende 
bijdrage van raadslid Ida Gerda Emmens over dit 
onderwerp op 
http://hoogeveen.pvda.nl/2014/01/17/
wat-er-niet-aan-komt/. 
Een schoolvoorbeeld van hoe je het onderwerp 
ook kunt benaderen.
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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|Ontwikkelt|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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Politiek

in

seconden

Despotisme
‘Waar de wet eindigt, begint de tirannie’

John Locke

Bron:  Politiek in 30 seconden | Steven L. Taylor | Librero

www.hoogeveen.pvda.nl               

http://twitter.com/pvdahoogeveen

www.facebook.com/pvdahoogeveen

Volg > ons > op > Twitter
Klaas Smid --> @smidklaas
Ida Gerda Emmens --> @idagerda
Mark Tuit --> @tuitmark
Hendrikus Loof  --> @hendrikusl
Inge Oosting --> @ingeoosting1 
Wolter dekker --> @wolterdekker
PvdA  Hoogeveen --> @pvdahoogeveen
Roosje --> @RoosjeHoogeveen

Agenda

Zaterdag 25 januari | 16.00 uur
Nieuwjaarbijeenkomst PvdA Drenthe
Restaurant Schortinghuis Spier

Maandag 27 januari | 19.30 - 22.00 uur
Sportdebat TVM

Donderdag 30 januari | 19.30 uur
Raadhuis | Raadsavond

Woensdag 5 februari | ‘s avonds
Elim | Politiek Forum

Vrijdag 7 februari | 10.00 - 13.30 uur
Tanja Nadnanansing Tweede Kamerlid
PvdA | Werkbezoek

Maandag 10 februari | 19.30 - 21.00
Politiek cafe | De Kei

Vrijdag 14 februari
Valentijnsactie PvdA Hoogeveen

Maandag 17 februari | 19.30 uur
Lutz Jacobi | Tweede Kamerlid PvdA
Start Ombudsteam PvdA

Donderdag 20 februari | ‘s avonds
Hollandscheveld | Politiek debat

Zaterdag 22 februari | 10.00 - 14.00 uur
Campagne PvdA Hoogeveen

Zaterdag 1 maart | 10.00 - 14.00 uur
Campagne PvdA Hoogeveen

Maandag 3 maart
Debat RTV-Drenthe
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