
De toekomst van ziekenhuis Bethesda blijft de 
gemoederen bezighouden. Onlangs heeft een 
afvaardiging van de gemeenteraad gesproken met een 
delegatie van het Actiecomité Behoud van Bethesda 
en van de Hoogeveense huisartsen. 
Naar aanleiding daarvan heeft de gemeenteraad een 
persbericht opgesteld waarin de sfeer en inhoud van 
dat gesprek is weergegeven. 
Dat bericht is te vinden op:
http://hoogeveen.pvda.nl/2014/01/30/gemeenteraa
d-hoogeveen-spreekt-met-actiecomite-en-huisartsen-
over-ziekenhuis-bethesda/
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Jetta Klijnsma & Klaas Smid & ‘Samen Hoogeveen’.
Lees het artikel op pagina 2.

Foto: Stan van Eck

Omdat het om Mensen gaat!

Agenda
Woensdag 5 februari | 20.00 uur
Elim | Politiek Forum | ‘t Vonder
Carstensdijk 73 | 7916 RA Elim

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

Zaterdag 8 februari | 11.00 uur
Raadhuis Hoogeveen
Onthullen eerste verkiezingsposter

Vrijdag 14 februari
Valentijnsactie PvdA Hoogeveen

Klaas Smid staat op scherp voor onze campagne.
Foto: Stan van Eck
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Jong PvdA Drenthe in oprichting
Afgelopen zaterdag (25 januari 2014) was er een bijeen-
komst voor Jong Pvda Drenthe. Dit is een netwerk in 
oprichting. Voor deze eerste bijeenkomst zijn alle actieve 
jonge leden van de PvdA in Drenthe gevraagd om samen 
de oprichting tot een succes te maken.  
Er waren 10 jongeren aanwezig.
    Het begon om 09.30 uur in Westerbork en er kwamen 
interessante sprekers: Mohammed Mohandis & Wouter 
Struijk. Mohammed vertelde over zijn geschiedenis in de 
politiek, hij is 28 jaar, zit inmiddels in de Tweede Kamer en 
heeft al het een en ander meegemaakt op politiek niveau. 
    Wouter Struijk was de tweede gast, 25 jaar en raadslid in 
de gemeente Spijkenisse. Een meester in campagne voeren 
en leden werven. Spijkenisse telde in 2011 120 leden, 
nu 2 jaar later heeft Wouter (samen met zijn team) er 
voor gezorgd dat het ledenaantal naar 320 leden is gegaan.
    Ik vond het zeer inspirerend, werd enthousiast  
van de verhalen en de energie van beide mannen 
en ben klaar voor de Campagne! Op naar 19 maart!

Alinda van der Haar, Kandidaat-raadslid PvdA
alindavanderhaar@ziggo.nl

De Sterrenhoeve in de problemen
Op donderdag 16 januari 2014 kregen de inwoners van 
Krakeel een uitnodiging van de SWW in de bus. Hierin 
stond dat kinderboerderij de Sterrenhoeve vanaf  6 januari 
jl. symbolisch op slot was gedaan. Iedereen uitgenodigd 
voor een bewonersvergadering in MFC de Magneet. Doel 
daarvan was om na te gaan of  de Sterrenhoeve met hulp 
van wijkbewoners in de benen gehouden kon worden. 
    Omdat ik in Krakeel woon en het maatschappelijk be-
lang van de Sterrenhoeve zie, voelde ik mij geroepen aan-
wezig te zijn bij deze bijeenkomst, immers als je niet aan-
wezig bent kun je je stem ook niet laten horen.
    Zo’n 80 mensen gaven gehoor aan de oproep en aan 
het eind van de, wat rommelig verlopen bijeenkomst, 
meldden liefst 39 personen zich aan voor één of  meerdere 
klussen! 
    We vinden dit fantastisch nieuws en hopen dat er wat 
moois van gemaakt wordt . En dat alle mensen die zich 
hebben aangemeld een leuke tijd zullen hebben bij kin-
derboerderij de Sterrenhoeve.  

Alinda van der Haar, Kandidaat-raadslid PvdA
alindavanderhaar@ziggo.nl

PvdA lanceert verkiezingsmagazine 
‘Samen Hoogeveen’ 
‘Samen Hoogeveen’ is de titel van het tijdschrift waarmee 
de PvdA Hoogeveen zich nadrukkelijk mengt in de cam-
pagne voor de gemeenteraadsver-kiezingen. Tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst van PvdA Drenthe in het Schor-
tinghuis in Spier nam staatssecretaris Jetta Klijnsma het 
eerste exemplaar in ontvangst. 
    Klaas Smid, lijsttrekker van de PvdA Hoogeveen, 
overhandigde Klijnsma het eerste exemplaar. 
Klaas had even daarvoor een vurig pleidooi voor 
meer werk in Hoogeveen gehouden. 
Ook Jetta ontkwam niet aan een vlammend appèl 
van onze lijsttrekker. 

Inspirerend en openhartig
‘Samen Hoogeveen’ is een inspirerend magazine dat 
gemaakt is door de PvdA-kandidaten Ida Gerda Emmens, 
Wolter Dekker en Stan van Eck. 
Het laat zien waar de PvdA Hoogeveen voor staat en laat 
de lezer kennis maken met de kandidaten.
     In een dubbelinterview vertellen lijsttrekker Klaas 
Smid en nummer twee Inge Oosting over hun drijfveren 
en de activiteiten van de PvdA. 
Zoals de Sociale Tour, waarbij de fractie actief  op werk-
bezoek gaat. Beiden geven aan soms moeite te hebben 
met de oneliners die de politiek steeds meer lijken te 
domineren. 
“Er wordt steeds vaker iets geroepen en dan pas iets 
gezegd,” vertelt Inge Oosting. 
Verder in het tijdschrift onder meer een openhartig 
interview met Diederik Samson door cabaretier 
Erik van Muiswinkel. Ook ontbreken een politieke 
kennisquiz en een presentatie van de Hoogeveense 
PvdA-kandidaten niet.
 
Omdat het om mensen gaat
De oud-Hoogeveense Jetta Klijnsma nam dankbaar het 
eerste exemplaar in ontvangst. Zij sprak lovende woorden 
over het magazine en noemde het een goede manier om de 
plaatselijke PvdA te presenteren aan heel Hoogeveen. 
Met de aanstaande overheveling van rijkstaken naar de 
gemeente, is het volgens Jetta belangrijker dan ooit dat 
de PvdA sterk vertegenwoordigd is in de gemeenten. 
Het magazine sluit aan bij het thema van het verkiezings-
programma van de PvdA: 

‘Omdat het om mensen gaat!’. 

Binnenkort wordt ‘Samen Hoogeveen’ in de 
gemeente Hoogeveen verspreid.

Stan van Eck
Kandidaat raadslid PvdA
stan@vaneck.nu
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De kop is er af: het 1e debat een feit
In het prachtige auditorium van TVM vond maandag-
avond 27 januari het eerste debat in aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op initiatief  van Sport 
Drenthe werd gedebatteerd over het thema sport. 
Het publiek, de zaal zat vol, kon stellingen onderschrijven 
of  niet, door een petje op of  af  te zetten. De acht fractie-
voorzitters gingen vervolgens over de stellingen met 
elkaar in debat, waarbij ze ook nog eens vragen voor-
gelegd kregen van drie voorzitters van plaatselijke 
sportverenigingen.
Namens de PvdA voerde lijsttrekker en sportwethouder 
Klaas Smid met verve het woord. Smid herinnerde zijn 
collega-lijsttrekkers en de toehoorders er aan dat het de 
PvdA was die het, met ruime meerderheid aangenomen, 
raadsvoorstel deed om kinderen in staat te stellen te 
sporten, ook bij lage inkomens. Daarnaast hamerde 
Klaas Smid op het belang van combinatiefunctionarissen 
om clubs te helpen met kaderontwikkeling.

In het verkiezingsprogramma meldt de PvdA het 
volgende over sport:

Sport en spel zijn belangrijke middelen voor 
integratie. Sportverenigingen vervullen een 
belangrijke maatschappelijke functie en zijn in 
veel wijken en dorpen het sociale cement van de 
samenleving. Teamsport draagt bij aan de ontwik-
keling van teamgeest en het idee van fairplay. 

Breedtesport is dé voedingsbodem voor topsport. 
Sport en sportevenementen leveren een bijdrage 
aan de economische ontwikkeling en werkgele-
genheid. We streven naar maatwerk per sport-
vereniging om maximaal flexibel en creatief  te 
zijn. De deelname aan sport moet breed toegan-
kelijk zijn. Waar nodig ontwikkelen we voorzie-
ningen om vooral jeugd te ondersteunen, 
zodat er geen financiële drempels zijn voor
sportbeoefening.

Stan van Eck,
Kandidaat-raadslid PvdA
stan@vaneck.nu

PvdA ziet kansen voor gratis led straatverlichting
In de Amerikaanse hoofdstad Washington investeert 
Philips in straatverlichting met energiezuinige leds. 
Onze fractie ziet in deze aanpak mogelijkheden om te 
besparen op de kosten van straatverlichting en tegelijker-
tijd een bijdrage te leveren aan de milieudoelstellingen 
van de gemeente Hoogeveen.
    Philips vervangt in Washington gratis de verlichting en 
verplicht zich ook die tien jaar lang te onderhouden. 
Betaling gebeurt op grond van een 'prestatiecontract'. 
Een deel van het bedrag dat de stad op de elektriciteits-
rekening bespaart, vloeit terug naar Philips. 
    Acht van de tien steden in de VS vinden overschakeling 
op leds een prioriteit, maar de meeste steden hebben er 
geen geld voor. Philips schiet dat nu voor. 
    Hoogeveen is bezig met het nieuwe verlichtingsplan, 
een prima moment om een dergelijke afspraak te maken 
over verlichting die vervangen gaat worden. Verlichting 
met led levert bovendien een bijdrage aan de milieudoel-
stellingen, mooier kan dus eigenlijk niet!
    We hebben het College gevraagd om te onderzoeken 
of  er mogelijkheden zijn voor Hoogeveen om op deze 
manier in (een deel) van de verlichting te voorzien.

Ida Gerda Emmens, Raadslid
idagerdaemmens@pvdahoogeveen.nl
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Klaas Smid, enthousiast aan het woord over sport.
Foto: Stan van Eck

Veel belangstelling voor het debat over sport.
Foto: Stan van Eck

Tekeningen: Eefje van Geffen
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 III Telefonisch communiceren en van huis halen

uit:    Bronnenboekje over de wijze van vergaderen
jaar:  1960

Het aantal leden met telefoon neemt toe. 
Reeds heeft een afdeling een proef genomen 
met het opbellen van alle telefonisch aangesloten 
leden, kort voor de vergadering.
Met een verwijzing naar de convocatie werd 
gevraagd of op hun aanwezigheid mocht worden 
gerekend. De proef is geslaagd en wij bevelen de 
methode dan ook van harte aan.

In het bestuur kan worden afgesproken welke 
leden (denk daarbij vooral aan nieuwe leden) 
zullen worden afgehaald door bestuursleden, 
als deze zich naar de bijeenkomst begeven.
Ook deze methode, eenvoudig en kosteloos, 
verdient aanbeveling. In het bijzonder kan men 
een beroep doen op leden die een auto bezitten.
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Politiek

in

seconden

Aristocratie
In aristocratische naties vertegenwoordigt familie 

het land en het land de familie, zodat naam, 
afkomst, glorie en macht worden bestendigd. 

 Een onvergankelijke getuige van het verleden, 
een kostbare belofte voor de toekomst.

Alexis de Tocqueville 1805 - 1859

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
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