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Op dinsdag 7 april 2015 houdt de PvdA Hoogeveen 

haar jaarlijkse voorjaarsvergadering in de Centrale 

Bibliotheek aan de Willemskade 5 te Hoogeveen. 

Aanvang 19.30 uur.

Er is een aantrekkelijk programma opgesteld 

met na de pauze uitgebreid aandacht voor alle 

ontwikkelingen in de Zorg. 

In de pauze, en na afloop, is er gelegenheid om de 

expositie 100 jaar Oranjebuurt te bekijken die mede 

dankzij de PvdA Hoogeveen tot stand is gekomen. 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 7 april!

Bestuur PvdA Hoogeveen

LEDENVERGADERING
PvdA Hoogeveen

Dinsdag 7 april 2015
Aanvang 19.30 uur, Bibliotheek, 

Willemskade 5 te Hoogeveen

Zie verder op pagina: 3

OMBUDSTELEFOON
Wilt u iets 

aan ons kwijt?

Bel: 06 27 53 25 75

PvdA Hoogeveen

UITNODIGING
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Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Bibliotheek Hoogeveen, Willemskade 5, Hoogeveen

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag 8 april 2014 (zie Rooie Vener pagina 4)

4. Verslag 20 oktober 2014 (zie Rooie Vener pagina 6)

5. Jaarrekening 2014 (zie Rooie Vener pagina 8)

6. Jaarverslag Bestuur

7. Jaarverslag Fractie

8. Afgevaardigde Congres

9. Jaarverslag werkgroep ouderen

10. Statenverkiezingen, terugblik

11. Bestuursverkiezing 

 Roelof Koops - Bestuurslid

12. Pauze(20.30 uur)

13. Zorg (vanaf 20.45 uur)

14. Rondvraag en sluiting (ongeveer 22.15 uur)

AGENDA
Ledenvergadering
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Kort verslag ledenvergadering 8 april 2014
in De Wenning te Pesse. Aanwezig zijn 24 leden.
Bijlage: 93 Adviezen & Opmerkingen van leden.

1. Opening: door Theo Jonker

2. Vaststellen agenda: ongewijzigd

3. Mededelingen: geen

4. Ingekomen stukken: geen

5. Verslag ledenvergadering 
- 26 maart 2013, goedgekeurd
- 26 november 2013, goedgekeurd
N.a.v. Bij het doorgeven van onze kandidaten voor de 
gemeenteraad bij de gemeente heeft het bestuur een 
fout gemaakt. Daardoor staat Roel van Oostindiën 
nu op nummer 10 en Frits Nijland op nummer 11. 
Dit hebben we niet kunnen veranderen. Met Roel en 
Frits is afgesproken dat, als het aan de orde komt, de 
volgorde zoals vastgesteld door de ledenvergadering 
toegepast wordt.

          > Jaarverslagen 2013

6. Afdeling: goedgekeurd

7. Financiën
Door penningmeester Folkert Kuipers, wordt een 
toelichting gegeven op ontwikkelingen die gevolgen 
hebben voor de begroting. Een kleinere raadsfractie 
betekent een lagere afdracht, of  men moet bereid 
zijn een hoger bedrag af  te dragen. Een deel van de 
uitgaven voor de campagne 2014 is in 2013 gedaan.

- Verslag kascontrolecommissie: 
Henk Prigge en Jerk Otten hebben de financiën 
gecontroleerd. Er blijft een onverklaarbaar verschil 
van 2 eurocent. Zij stellen voor de penningmeester 
decharge te verlenen. De vergadering volgt het advies.
 

- Kiezen lid kascontrolecommissie: Henk treedt af.
Roelof  Koops wordt lid van de commissie, met Jerk.
Als reserve wordt Ida Gerda Emmens benoemd.

8. Gemeenteraadsfractie: goedgekeurd

9. Congresafgevaardigden: goedgekeurd

10. Gewestelijk afgevaardigden: goedgekeurd

11. 60 + groep: goedgekeurd

12. Campagnecommissie: goedgekeurd

13. Raadsverkiezing 19 maart | Terugblik
Door Klaas Smid, campagneleider, wordt terug-
gekeken op de campagne en de verkiezingsnederlaag, 
van zes naar vier zetels. We zijn in Hollandscheveld 
vol vertrouwen aan de campagne begonnen met een 
goed programma en goede kandidaten. 
Het campagneteam en kandidaten hebben de 
afgelopen maanden hard samengewerkt. 
We hebben het nationale tij niet mee gehad.
Ons slechte resultaat moeten we onszelf  niet 
aanrekenen. De nationale politiek biedt mensen nu 
onvoldoende perspectief  in deze onzekere tijden.

In Hoogeveen heeft Klaas na de verkiezingen de 
informateur, in twee gesprekken van 20 minuten, 
advies gegeven aan de informateur. Eerst is 
gesproken tussen CDA, Gemeentebelangen en de 
Socialistische Partij. Een week later kreeg Klaas een 
telefonische mededeling: het college wordt gevormd 
zonder PvdA maar met wethouders: Hiemstra en 
Giethoorn CDA - Vos, CU en Steenbergen GB. 
Men wil beleid van de afgelopen jaren voortzetten. 
De Kaap gaat door, de afvalproef  niet, op sport 10% 
minder bezuinigen, lagere woonlasten. Op 17 april 
wordt het nieuwe college geïnstalleerd.

Sinds 1946 was de PvdA steeds verantwoordelijk in 
een college van B&W. Onze raadsfractie gaat 
opgewekt en constructief  oppositie voeren.
Ida Gerda Emmens, fractiesecretaris, verteld dat de 
fractie werkt aan een plan om meer actieve mensen 
bij de fractie te betrekken. De kleinere fractie heeft 
hulp nodig. Wordt vervolgd.

Pagina 1 van 5

Bert Anthonisse | secretaris
Schuttevaer 30 A | 7908 DA Hoogeveen

0 528 276 227 | bertus33@ziggo.nl
Bank NL25 RABO 0117544302
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Nu gaan de aanwezige leden aan het werk. 
Onderwerpen zijn: onze boodschap, onze mensen, 
onze zichtbaarheid. Meningen hierover worden op 
kleine plakkers geschreven en opgeplakt. De leden 
noteren 93 Adviezen & Opmerkingen. Zie bijlage.

14. Verkiezing bestuursleden
Frank Snippe, kandidaat bestuurslid: Hij vertelt iets 
over zichzelf  en zijn werk. Enkele jaren geleden was 
hij lid van de gemeenteraad. Nu wil hij actief  worden 
in het bestuur. Frank is gekozen zonder stemming.

Theo Jonker stopt na vier jaar als voorzitter. Een 
partner in Den Bosch en werk in Apeldoorn zijn niet 
te combineren met Hoogeveen. Hij is betrokken 
geweest bij diverse campagnes. Met plezier denkt hij 
aan het 100-jarig jubileum van de afdeling in 2011.

Hendrikus Loof, kandidaat voorzitter: hij vindt het 
bijzonder dat hij in zijn geboortedorp wellicht tot 
voorzitter wordt gekozen. Liever wilde hij verder 
werken in de raad. Door een nieuwe functie bij zijn 
werkgever zou dat tot belangenverstrengeling kunnen 
leiden. Afscheid nemen als fractielid leidde tot een 
rouwproces waarin hij heeft nagedacht over zijn rol 
in de plaatselijke politiek. Door het onverwachte 
vertrek van Theo komt de taak van voorzitter vrij. 
Een goede relatie met de achterban en de raadsfractie 
is voor hem van belang. Hij kiest voor een eigen 
verantwoordelijkheid van bestuur en fractie. Zonder 
stemming wordt Hendrikus gekozen tot voorzitter.

Herman Lip pleit voor meer gelegenheid voor een 
goede discussie. Meer discussie en minder snel in de 
verdediging.
Theo stelt dat we tijdens ledenvergaderingen 
regelmatig in groepjes met elkaar praten.
Ook Hendrikus vindt dat er in de afdeling ruimte 
moet blijven voor politieke discussie.

15. Afscheid
We nemen vanavond afscheid van zes mensen die de 
afgelopen jaren actief  zijn geweest voor de PvdA. 
Het bestuur heeft er voor gekozen om Alinda van der 
Haar een oorkonde te laten ontwerpen. Het motto 
hiervan is: ‘Dat verdient een Roosje’. Bert Anthonisse 
schreef  een basistekst, Jerk Otten en Klaas Smid 

korte persoonlijke teksten waarin aandacht besteed 
wordt aan ervaring, kennis en persoon.
De volgende mensen krijgen de oorkonde:
Beerend de Weerd-secretaris, Theo Jonker-voorzitter, 
Gert Huygen-raadslid + Rooie Vener, Mark Tuit-
raadslid, Hendrikus Loof-raadslid & Fractie v.z., 
Henk van de Weg-1e opvolger.
 

16. Europese verkiezingen op 22 mei 2014
Ook in onze afdeling besteden we aandacht aan de 
campagne. Contacten zijn gelegd met Michiel 
Emmelkamp en Agnes Jungerius voor een 
werkbezoek en / of  politiek cafe.
Wolter Dekker benadrukt dat een goed resultaat bij 
deze verkiezingen belangrijk is omdat we daardoor 
duidelijk kunnen maken dat we wel een nederlaag 
hebben geleden bij de raadsverkiezing maar niet 
verslagen zijn.

17. Wat verder nodig is: Niets

18. Sluiting

Bijlage: 93 Adviezen & Opmerkingen van leden.

Bert Anthonisse, secretaris

De volgende ledenvergadering 
is op 25 november 2014.

Pagina 2 van 5
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NotuleN
Ledenvergadering
Maandag 20 oktober | 19.30 uur | De Weideblik

Afwezig: Henk Prigge & Frits Nijland.

1. Opening  
- Hendrikus open om 19.37 uur de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen  
- Punten die worden toegevoegd op verzoek van Henk van de Weg - Waterschapsverkiezingen.  
- Martin Siers en Wijnhout stoppen met de scoutingcommisie, het bestuur gaat kijken naar een   
  nieuwe vorm en komen hier later op terug.  
- Henk Prigge en Frits Nijland hebben zich afgemeld voor vanavond.

3. Verslag vorige vergadering (zie Rooie Vener)  
 - Er zijn geen vragen en/of opmerkingen, de notulen worden vastgesteld.

4. Begroting 2015 (zie Rooie Vener)  
- Het leden aantal loopt terug en de fractie is sinds 19 maart kleiner, dit alles zorgt voor minder  
  inkomsten.  
- Ida Gerda geeft aan dat we van het Landelijk Bureau minder geld krijgen maar dat als we dingen met  
  andere afdelingen ondernemen, er extra geld aangevraagd kan worden.  
- Er wordt gevraagd of er geen geld is voor de aankomende statenverkiezingen, Folkert geeft aan dat  
  het Gewest dit betaald en dat er vanuit de afdeling nooit een potje voor is geweest.  
- Folkert geeft aan dat er altijd mogelijkheden zijn voor giften.  
- De begroting wordt vastgesteld.

5. Bestuursverkiezingen:  
- Aftredend en niet herkiesbaar: Folkert Kuipers - Afscheid genomen  
- Teruggetreden: Bert Anthonisse - Helaas niet aanwezig maar Hendrikus bedankt hem voor de meer  
  dan 100 nieuwsbrieven.  
- Kandidaat secretaris: Alinda van der Haar - Aangenomen  
- Kandidaat penningmeester: Gert Huijgen - Aangenomen  
- Christiaan Keur is eveneens kandidaat-bestuurslid maar blijft dit, op eigen verzoek, tot volgend  
  voorjaar.

6. De Fractie aan het woord. 
  
-  Inge vertelt over het AZC, het onderwerp heeft al veel stof doen opwaaien, de raad is op vrijdag  
  geïnformeerd en maandag is de VVD naar buiten gekomen met veel kritische vragen. De PvdA fractie  
  kwam als een va nde eersten met een verstandige reactiea. De gemeente heeft hier eigenlijk niks  
  over te zeggen. Het gebouw is van het Rijk en zij kunnen ook de bestemming bepalen. 
  Vanuit de PvdA zijn er al verschillende aanmeldingen voor vrijwilligerswerk in het AZC.  
- Het fractieweekend in Zwartsluis krijgt nog een vervolg, dit zal plaatsvinden op 15 november 2014 
  De onderwerpen die aanbod zullen komen is: inrichting fractie op locatie & zichtbaarheid.   
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- 6 november is de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad, veel eerder aangekondigde  
  bezuinigingen zijn teruggedraad zoals voor de Oranjebuurt, ‘t Hoekje Hollandscheveld, Dorpstraat  
  Pesse en Eduwiek. 
 
 - Er wordt 5 ton aan nieuw beleid gereserveerd, o.a. voor kindzones. 
 
- WMO - beleidsplan is vastgesteld. Het heeft nog geen duidelijke richting. 2015 wordt aangemerkt  
  als test jaar.  
 
- Wolter vertelt over Jeugdzorg. Het is een erg groot en omvangrijk beleidsveld. Het staat er nog niet  
  goed voor. 
 
- Bureau Jeugdzorg blijft de indicitaties doen. Huisartsen blijven doorverwijzen naar specialisten. 
 
-  Begin 2015 worden er nieuwe cijfers bekendgemaakt ten aanzien van Jeugdzorg. 
 
- De fractie wil graag extra aandacht voor sexuele geaardheid, Wolter gaat zich hier mee bezig houden.  
  Zijn er nog tip en/of ideeen? Bel Wolter. 
 
- Ida Gerda vertelt over de participatiewet.  
 
- Alescon heeft tijdelijke contracten nog verlengt met een jaar.  
- De levenscoach wordt in het leven geroepen, veel gezinnen die meerdere hulpverleners hebben  
  krijgen dan 1 persoon (de levenscoach).   
- Veel mensen die nu via Alescon werken moeten straks weer een normale arbeidsplaats innemen. 
  Wat voor instrument Alescon in de toekomst kan zijn is nog niet bekend, begin 2014 is er een  
  onafhankelijk onderzoek gestart, hier zijn op dit moment nog steeds geen reselutaten van.

7.  Statenverkiezingen / Waterschapsverkiezingen  
- De procedure voor de statenverkiezingen & waterschapsverkiezingen zijn gestart. Op dit moment  
  zijn een groot aantal gesprekken geweest, er zijn veel goede kandidaten.  
- Over de invulling van de campagnes is nog niks bekend.  
- Henk van de Weg geeft uitleg over het waterschap. In het waterschap zijn er 24 zetels. Er zijn  
  gesprekken om een fusie aan te gaan met Groot Salland. Donderdag 23 oktober zijn hier vervolg  
  gesprekken over.  
- Het motto is: voor natuur & dicht bij de bevolking.  
- Voor de statenverkiezing heeft Hendrikus zich aangemeld en voor de waterschapsverkiezingen Mark  
  & Henk.  
- Ida Gerda geeft aan dat de de campagne voor het Waterschap gelijk zal gaan met de Staten.  
- De afvaardiging voor het Gewest waren Lucie (gestopt) en Beerend. Beerend wil hier gaag mee  
  doorgaan. Het bestuur gaat opzoek naar een 2de persoon.

8. Pauze

9. Vragenronde: in gesprek met het bestuur  
- He t werkplan 2015 is nog niet klaar. Het bestuur is nog maar net begonnen. Waar moet het bestuur  
  de komende tijd mee aan de slag?

10. Het Rode Noorden, een discussie in groepjes.

11. Rondvraag   
Trix meldt dat er binnenkrot een vacature ontstaat voor het voorzitterschap van de WMO-raad. Als er 
belangstelling voor is, kan men zich bij haar melden voor meer achtergronden.

12. Sluiting 
 - Hendrikus sluit de vergadering om 22.20 uur
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JAARREKING 2014Jaarrekening 2014 PvdA afdeling Hoogeveen 

Inkomsten begroting uitkomst verschil
Grootboekrekening
8002 - Fondsenwerving t.b.v. verkiezingen 8.600€             10.545€             1.945€              
8003 - Contributie politici 2.100€             2.240€               140€                  
8006 - Renteopbrengsten 100€                63€                     -37€                  
8011 - Overige ontvangsten 200€                -€                   -200€                
8100 - Afdracht van Partijbureau 1.603€             1.753€               150€                  
8110 - Extra afdracht van Partijbureau -€                 -€                   -€                  
8111 - Afdracht vanuit verkiezingsfonds 1.934€             -€                   -1.934€             
8112 - Inkomsten gezamenlijke activiteiten -€                 -€                   -€                  

totaal inkomsten 14.536€           14.601€             65€                    

Uitgaven begroting uitkomst verschil
Grootboekrekening
4000 - Kosten personeel -€                 -€                   -€                  
4036 - Overige vergoedingen 186€                163€                   23€                    
4051 - Scholing -€                 -€                   -€                  
4109 - Huisvestingskosten -€                 -€                   -€                  
4300 - Telefoonkosten -€                 -€                   -€                  
4500 - Drukkosten/mailings 850€                338€                   512€                  
4507 - Vergaderkosten 200€                250€                   -50€                  
4509 - Reiskosten 125€                -€                   125€                  
4514 - Promotie/campagne 10.100€           10.084€             16€                    
4516 - Kantoorartikelen (papier/porti/etc.) 100€                70€                     30€                    
4517 - Bankkosten 75€                   35€                     40€                    
4519 - Webbeheer 200€                -€                   200€                  
4600 - Ledenwerving 50€                   -€                   50€                    
4601 - Ledenbehoud -€                 -€                   -€                  
4602 - Ledenraadpleging 350€                110€                   240€                  
4650 - Gezamenlijke activiteiten binnen de PvdA -€                 -€                   -€                  
4651 - Gezamenlijke activiteiten buiten de PvdA -€                 -€                   -€                  
4652 - Thematische vergadering/werkgroepen 700€                710€                   -10€                  
4700 - Toevoeging naar Verkiezingsfonds 1.600€             2.000€               -400€                

totaal uitgaven 14.536€           13.759€             777€                  

Resultaat ( inkomsten minus uitgaven) -€                 842€                   842€                  

Balans per 31-12-2014: op volgende pagina 

Toelichting Inkomsten & Uitgaven & Balans: op volgende pagina 

   maart 2015
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 vervolg Jaarrekening 2014 PvdA afdeling Hoogeveen 

Balans per 31 december 2014

Bezittingen 31-dec-14 31-dec-13
Grootboekrekening
1010 - Bank ING rek -€                       -€                       
1011 - Bank RABO 4.098€                   5.550€                   
1020 - Spaarrekening ING -€                       5.000€                   
1021 - Spaarrekening ASN 447€                      440€                      
1050 - Diverse vorderingen en vooruit betaald 705€                      1.178€                   

totaal bezittingen  €                  5.250 12.168€                 

Schulden 31-dec-14 31-dec-13
Grootboekrekening
1700 - Kapitaal/ Reserve 3.089€                   2.247€                   
1090 - Diverse schulden en vooruit ontvangen 161€                      71€                         
1110 - Verkiezingsfonds 2.000€                   9.850€                   

totaal schulden 5.250€                   12.168€                 

Toelichting op Balans:
1010 - Bank ING rekening is opgeheven 
1020 - Spaarrekening ING is opgeheven
1050- Diverse vorderingen: in 2015 ontvangen bijdragen van 2014 

1700 - Kapitaal/ Reserve:
saldo per 31-dec-13          €  2.247
positief resultaat 2014      -     842
saldo per 31-dec-14          € 3.089

1110 - Verkiezingsfonds: saldo 31-12-13 naar Inkomsten 2014 overgeboekt; opbouw 2014 € 2.000 

Toelichting op Inkomsten/Uitgaven
8002 - Fondsenwerving t.b.v. verkiezingen:
verkiezingsfonds               €   9.850
giften                                   €      232
bijdragen advertentie      €      463 
                              totaal    € 10.545

8111 - Afdracht vanuit verkiezingsfonds: bedrag al in 2013 ontvangen, in verkiezingsfonds gezet 
4036 - Overige vergoedingen: attenties, bloemen
4500 - Drukkosten/mailings: lager door verzending Rooie Vener via e-mail waar mogelijk
4652 - Thematische verg. werkgr.: ouderen,ombudsman, politiek cafe, 1 mei viering, tolerantietocht

   maart 2015
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Het eerste jaarverslag van onze fractie in deze 

raadsperiode. Met het aangekondigde vertrek vorig 

jaar van Hendrikus, Mark en onze Nestor Gert, 

kwam er een totaal andere fractie in beeld. Met 

de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 hebben 

we een grote slag te verwerken gehad. Zaten we 

ruim vier jaar geleden, begin 2010 nog met tien 

raadsleden en twee wethouders, in april 2014 

waren we geworden tot een oppositiepartij met vier 

raadsleden, en kwam er na 67 jaar college een einde 

aan onze bestuurdersrol in Hoogeveen. Klaas en 

ik hebben samen de formatiegesprekken gevoerd. 

Daar waar ons bescheidenheid paste op basis van 

de verkiezingsuitslag, was er gretigheid alom bij de 

huidige coalitiepartijen. Door ons is vastgehouden 

aan onze beginselen en uitgangspunten als PvdA 

Hoogeveen, ons zelf hierin verloochenen was geen 

optie, wel het trouw blijven aan onszelf. Uiteindelijk 

gevolg was het vertrek van Klaas naar Ommen, en 

er vormde zich een nieuwe fractie met Ida Gerda, 

Wolter, Stan, Joop als eerste opvolger en ikzelf. Niet 

alleen hadden we te kampen met het vertrek van veel 

kennis en ervaring, maar ook het gemis van onze 

partijgenoten kwam hard aan.

Deze compleet nieuwe situatie, vroeg ook 

een compleet nieuwe koers. Er kwamen meer 

werkzaamheden op het bordje van minder mensen. 

FRACTIE JAARVERSLAG

JAARVERSLAG BESTUURS
Jaarverslag 2014 van het Afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur heeft in 2014 met de nodige 

ups en downs de afdeling gerund. Het bestuur heeft 

een complete metamorfose ondergaan. Vertrokken 

zijn voorzitter Theo Jonker, secretaris (tot april 2014) 

Beerend de Weerd, secretaris Bert Anthonisse (tot 

medio 2014), penningmeester Folkert Kuipers en 

bestuurslid Ellen Boersma. Langs deze weg wil ik 

voornoemde personen nog van harte bedanken voor 

hun inzet voor de PvdA Hoogeveen.

Gelukkig zijn alle bestuursposities weer ingevuld. 

Het huidige bestuur bestaat uit Hendrikus Loof 

(voorzitter), Alinda van der Haar (secretaris), 

Gert Huijgen (penningmeester) en Frank Snippe 

(bestuurslid). Verder heeft Christiaan Keur de 

afgelopen periode meegedraaid als aspirant-

bestuurslid. Christiaan kiest er echter helaas niet 

voor om definitief toe te treden. Hij is al op allerlei 

andere terreinen actief maar blijft gelukkig betrokken 

bij onze afdeling. 

Tussen april en september heeft het bestuur weinig 

activiteiten kunnen ontplooien vanwege de magere 

bestuursbezetting. Voor die tijd ging alle aandacht 

uit naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart. 

Helaas leverden die verkiezingen opnieuw een 

nederlaag op. Erg jammer van het harde werk van 

de vorige fractie en van onze wethouder Klaas. Niet 

terecht ook, gezien de bereikte resultaten maar ja, de 

kiezer heeft gesproken en daar hebben we het mee 

te doen.

Vanaf het najaar is het bestuur, in de nieuwe 

bezetting, weer regelmatig bijeen geweest en is 

de verenigingsdraad weer opgepakt. Er is een 

werkplan en begroting opgesteld en deze zijn in 

de najaarsvergadering in de Weideblik vastgesteld. 

Er wordt nu frequent overleg gevoerd en daarbij 

passeren alle afdelingsactiviteiten de revue: van 

ombudsman tot werkgroep ouderen en van fractie 

tot scouting. De bestuursvergadering wordt 

regelmatig bezocht door fractievoorzitter Inge zodat 

er een kort informatielijntje met de lokale politiek 

wordt onderhouden. 

Hendrikus Loof
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En hoe gingen we vorm geven aan onze nieuwe 

rol als oppositiepartij? Het zou een koud kunstje 

zijn om op korte termijn politiek te kunnen 

scoren, je komt tenslotte gemakkelijk weg met 

een activistische houding door alleen maar nee te 

roepen. Dat was en is niet de keuze van de fractie, 

want ook dan moet je aan kunnen geven hoe het ook 

zou kunnen. Je keuzes maken, en hiervoor staan, 

ondanks dat het soms lastig is om een beslissing 

te nemen. Daarnaast neemt landelijk beleid niet 

altijd weg dat lokaal de accenten soms anders 

kunnen liggen. Lokaal moet je hiervoor dan ook je 

verantwoordelijkheid willen en durven nemen. Deze 

insteek hebben we gekozen voor het vervolg van 

2014 en zo was het al met al dus een roerig jaar voor 

de nieuwe fractie. 

Bij de voorjaarsnota hebben we met succes 

ingezet op het Hoekje in Hollandscheveld en de 

Oranjebuurt in Hoogeveen, die al jaren op onze 

lokale agenda staan. Op belangrijke thema’s zoals 

de Participatiewet, WMO en Jeugdzorg zijn we 

aandacht blijven vragen voor de kwetsbare groepen, 

beschut werken, smederijen, mantelzorg en sociale 

wijkteams. Ook zijn er stevige bijdragen geleverd 

op het gebied van toezicht- en handhavingsbeleid, 

CER vergoeding en afval. We hebben ingezet op het 

kinderpardon, het nieuwe AZC in Hoogeveen, de 

zorgcooperatie in Hollandscheveld en de gunning 

van het Activum.

Het afgelopen jaar zijn er ruim 20 

raadsvergaderingen en fractievergaderingen 

gehouden. De fractie heeft veel werkbezoeken vanuit 

de raad afgelegd, maar was zelf ook actief op pad. 

Door het vertrek van Klaas, en omdat de fractie 

aanmerkelijk kleiner is geworden en de taken van het 

Presidium scherper zijn vastgesteld, is besloten om 

deze periode geen lid voor het Presidium te leveren. 

Hierdoor levert de fractie ook geen voorzitter meer 

in de Raad. Anders dan in de vorige periode komen 

de fractievoorzitters nu iedere maand bijeen, en zijn 

we ook bezig met een nieuwe opzet van de griffie.

Afgelopen jaar is het fractieweekend weer in 

Zwartsluis gehouden met goede bijdragen en 

ondersteuning van Thijs de Bree (fractievoorzitter 

statenfractie Overijssel), en Peter Broer als trainer 

vanuit het Centrum Lokaal Bestuur. Als vervolg 

stond in het najaar het nieuwe concept fractie-breed 

op locatie op de rol, wegens te weinig aanmeldingen 

heeft de fractie dit meegenomen naar 2015.

Verder heeft de fractie het hele jaar door bijdragen 

geleverd aan  de website, facebook, twitter, de 

nieuwsbrief en de Rooie Vener. 

De fractie gaat in 2015, graag samen met de afdeling 

voor een zichtbare PvdA  in Hoogeveen!

In januari was het PvdA-congres , dit keer was  

Utrecht (Maarssen) de place to be. Het werd 

gehouden in DeFrabique. Een prachtige industriële 

locatie (inderdaad een oude fabriek). Eerlijk gezegd 

dacht ik toen ik de congresstukken kreeg;  daar zit 

niet veel spektakel bij, het zal wel een tam congres 

worden. Maar twee weken voor het congres begon 

opeens mijn inbox vol te lopen met mailtjes en leek 

het zowaar weer “ouderwets gezellig” te worden. 

Dit had vooral te maken met de motie die door 

sommigen (nogal simplistisch) de motie vrije 

artsenkeuze werd genoemd. Maar ja de media 

vonden het prachtig allemaal en deed weken zo 

ongeveer alsof de toekomst van de zorg en de PvdA 

VERSLAG CONGRES
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alleen van die motie af zou hangen. 

Jeroen Dijsselbloem gaf al aan voor het congres 

dat de framing van deze motie echt belachelijk was 

maar wel was blijven hangen kennelijk. Volledig 

vrije artsenkeuze is er nooit zei hij in een gesprek in 

Buitenhof, er komen ook altijd kwaliteitseisen om de 

hoek kijken. 

Hieronder in het kort weergegeven wat belangrijke 

zaken. Ik heb niet de illusie compleet te zijn (dan 

kan  de hele “Rooie Vener”  wel aan het congres 

gewijd kunnen worden).

• De voorgedragen kandidaten voor de  

 Beroepscommissie, PES (Europese  

 sociaaldemocraten) en Presidium zijn allen  

 conform voordracht  gekozen.

• De resolutie “de Bakens verzetten” van Ad  

 Melkert is onder luid applaus vastgesteld. Ad  

 Melkert was  heel bevlogen, hij merkte op dat een  

 Regeerakkoord niet vier jaar actueel is en  

 suggereerde dat er in deze nieuwe fase een  

 aanvulling nodig zou zijn. Meer aandacht voor  

 werk.  Dit kon op veel bijval rekenen. 

• De resolutie “politiek van Waarde” van Jan  

 Hamming en consorten leverde veel gesprekstof  

 op.  De zin die er door de media uitgelicht was  

 dat PvdA-politici  25% van hun tijd de wijken in  

 moeten en op straat moeten zijn, wordt door het  

 Partijbestuur aangepast. Het gaat om de intentie  

 en gedachte. De tekst wordt gewijzigd in dat ze  

 frequent op straat etc. moeten zijn.  Had dat  

 eerder bedacht denk ik dan , dat had vreemde  

 beeldvorming naar buiten toe voorkomen.

• Van de actuele moties haalde de motie die ik al  

 eerder noemde en als “vrije artsenkeuze”  

 bestempeld werd het niet. Deze motie wilde dat  

 een aangepast voorstel voor de nieuwe  

 zorgverzekeringswet alleen acceptabel was als de  

 vrije artsenkeuze hierin wettelijk was vastgelegd.  

 Staatssecretaris van Rijn gaf aan dat dit te ver zou  

 gaan en kreeg een ruime meerderheid van het  

 congres mee. Het congres stemde wel voor een  

 motie van het Partijbestuur over deze kwestie. In  

 deze aangenomen motie wordt de vrije  

 artsenkeuze als belangrijke waarde benadrukt.  

 Gelet de reacties en de duidelijke uitslag een  

 compromis waar veel mensen blij mee waren.

• De kandidatenlijst van de Eerste Kamer werd  

 ongewijzigd vastgesteld. Er was een flink aantal  

 pogingen om Ruud Koole (oud partijvoorzitter)  

 hoger op de lijst te krijgen maar deze leden  

 allemaal schipbreuk. Voor het Noorden is Janny  

 Vlietstra de hoogste kandidaat op nummer tien.

• De voorstellen omtrent ledendemocratie werden  

 vrijwel ongewijzigd aangenomen (we gaan naar  

 een systeem van “one man one vote”. We gaan  

 congressen op een andere manier organiseren en  

 bij belangrijke zaken kunnen leden  online  

 stemmen. Ook de rol voor afgevaardigde tijdens  

 gewestelijke vergaderingen verandert. Ook daar  

 kan iedereen straks stemmen. De voorstellen van  

 wijzigingen in het huishoudelijk Reglement  

 inzake giften werd in recordtijd door het congres  

 aangenomen.

• De aftrap voor de verkiezingen voor de  

 Provinciale Staten en Waterschappen kreeg  

 aandacht. Alle aanwezige lijsttrekkers  kwamen  

 op het podium en konden kort wat zeggen.

• Dan waren er nog de toespraken van Lodewijk  

 Asscher, Diederik Samsom en Hans Spekman.  

 Vooral Lodewijk Asscher wist zijn  gehoor te  

 boeien met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk  

 van hoe hij bezig is PvdA-ideeën 

• De aftrap voor de verkiezingen voor de  

 Provinciale Staten en Waterschappen kreeg  

 aandacht. concreet in beleid om te zetten.   

 Diederik bepaalde een ieder erbij dat het zaak  

 was nu vastberaden en eensgezind koers te  

 houden. Zowel Lodewijk al Diederik kregen een  

 staand ovatie. En de toespraak van Hans  

 Spekman is zoals Hans is. Familie erbij halend  

 en mensen die ’t moeilijk hebben en waar hij het  
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WERKGROEP 60+
De bijeenkomsten in 2014 en ook de eerste 2 

in 2015 werden redelijk bezocht. Hoewel het er 

natuurlijk altijd meer zouden kunnen zijn gezien de 

leeftijdsopbouw in onze afdeling. 

Ik vraag me wel eens af wat de 60+Iers in onze 

afdeling tegen houd om deel te nemen aan zinvolle 

politieke discussies op elk niveau. 

Of het nu over de gemeente, de provincie, of de 

tweede kamer gaat, al deze onderwerpen komen aan  

bod. Evenals de toestand in de wereld om ons heen. 

En we hebben het niet over one-liners, nee we 

hebben het over serieuze verdieping bij alles wat er 

wordt besproken. 

 

We nemen er de tijd voor. Goede debatten, gewogen 

meningen, uitgebalanceerde standpunten. Waar 

een fractie zowel op gemeentelijk, provinciaal als 

landelijk zijn voordeel mee zou kunnen doen. 

De politici op deze niveau’s reageren immers veelal 

op de waan van de dag. 

Een diepte discussie maak je nog zelden mee.  

Mocht je daaraan toch eens de behoefte hebben, 

ben je altijd welkom op de derde woensdagochtend  

van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur in het 

Jannes van der Sleede Huis te Hoogeveen.  

Goed jullie begrijpen hieruit wel, dat alle leden 

welkom zijn die willen deelnemen aan een goed 

politiek gesprek en niet alleen die de 60 zijn 

gepasseerd. 

Kom gerust als je iets je vertellen hebt, of kom 

gerust als je wilt luisteren naar de wijsheid in de 

afdeling.

Genoeg reclame gemaakt voor onze groep. 

Nu naar de politieke inhoud.Ook in 2014 hebben we 

ons druk gemaakt over de ontwikkelingen in ons veel 

geprezen Bethesda ziekenhuis. En nog steeds is niet 

duidelijk of we een volwaardig ziekenhuis houden, of 

dat we steeds vaker moeten uitwijken naar Emmen 

of naar Zwolle als je dit al mag van je verzekering. 

Want ook de keuzevrijheid wil men min of meer aan 

 voor doet. Kortom iedere keer zo ongeveer  

 hetzelfde format, maar ja ieder zijn eigen manier . 

Het citaat van het congres is wat mij betreft een 

zin van Martijn van Dam: “ we moeten de publieke 

sector terugveroveren!!! “. Hier zit voor ons als PvdA 

een enorme uitdaging in.

Al met al had ik een goed gevoel over het congres 

toen ik weer naar huis terugreed. Het was 

wereldsneeuwdag en het sneeuwde. Het congres 

had weer leuke ontmoetingen en nieuwe contacten 

en energie opgedaan.

Toen ik naar huis reed ging er vanzelfsprekend 

van alles door mijn hoofd. Ik vond het erg knap 

van mezelf dat ik over de korte afstand tussen 

vergaderlocatie en hotel meer dan een half uur 

gedaan had.  Uiteindelijk ben ik er wel gekomen en 

ach niemand wist hoe lang ik erover gedaan had 

;-). Da’s natuurlijk een mooi bruggetje naar een 

afsluiter. Als sociaaldemocraten  weten we precies 

waar we naar toe willen. De weg erheen is echter 

niet altijd makkelijk. En toch…………. We zullen onze 

bestemming bereiken!

Wolter Dekker 
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banden leggen. Tenminste als het aan De minister 

ligt of de grote verzekeraars. 

Het grote thema van 2014 is voor ons de zorg 

geweest en is het helaas nog steeds. Een Pvda 

staatssecretaris die nogal negatief in het nieuws 

komt door slechte zorg voor zijn ouders. De beloften 

Dat het allemaal goed zal komen, en wat hebben we, 

grote onrust inde eerste maanden van dit jaar omdat 

het aan alle kanten rammelt met de uitvoering van 

PGB gelden, werkers en instellingen die in nood 

komen omdat een Uitvoeringsinstantie niet in staat 

is het werk goed te doen, terwijl ze al tijden wisten 

dat ze hiermee belast zouden worden. Maar het 

komt goed zegt van Rijn. (pvda).

Hoe zit het bij de gemeentes, in Drenthe blijkt 

dat er eind 2014 nog maar ong. 30% van de zgn. 

keukentafelgesprekken hebben plaats gevonden. 

Hoe is dit in Hoogeveen? We horen er weinig over. Is 

de lokale politiek hier wel mee bezig?

Over deze voor ons uiterst belangrijke zaken hebben 

we veel gesproken, en we maken ons grote zorgen. 

Wij staan immers als partij pal voor de zwakkeren in 

onze samenleving, of betekent samenwerking met 

liberalen een kleine ruk naar rechts, steeds meer 

voor jezelf zorgen, je omgeving moeten inschakelen 

die het al te druk hebben omdat ze al jaren 

mantelzorgers zijn. Je kinderen die meer dan 60 km 

van je vandaan wonen omdat er vlakbij geen banen 

zijn? Kortom waar is ons pvda solidariteitsbeginsel 

in deze discussie? Te weinig gehoord vinden wij 

als ouderen. Maar misschien zijn we langzaam 

maar zeker te oud om het allemaal te snappen, of 

worden we zeurkousen als het om onze sociaal 

democratische principes gaat.

Ik durf hier keihard te stellen dat de mensen die 

elkaar elke derde woensdag van de maand treffen, 

zeer begaan zijn met onze Partij op ALLE NIVEAU’S. 

En daarom een grote zorg hebben met het vaak 

onzichtbaar uitdragen van onze PvdA waarden door 

onze vertegenwoordigende politici. 

Wij roepen in onze gesprekken onze mensen 

voortdurend op om het PvdA standpunt luidkeels te 

laten horen, ook als dat onze coalitiepartners niet 

altijd welgevallig is Je beginsels verkwansel je niet 

ook niet in een coalitie.

We volgen verder in onze bijeenkomsten, uiteraard 

actuele politieke zaken. En in onze discussies 

proberen we duidelijk te krijgen waar onze partij 

staat, en vooral waar ze zouden moeten staan op 

grond van eerder gedane uitspraken of beginselen 

c.q. verkiezingsbeloftes.

Zo kunnen wij niet begrijpen dat Jetta Kleinsma 

als staatssecretaris, doorgaat op de weg de sociale 

werkplaatsen te sluiten. Instituten waar we jaren 

voor hebben gevochten. Natuurlijk is het goed 

dat ook mensen met beperkingen deelnemen 

aan het arbeidsproces. Maar er bestaat geen 

grotere naïviteit, dan geloof te echten aan een 

werkgeversvereniging die banen toezegt voor 

deze medemensen. Een quota is nog nooit gelukt 

met deze mensen, en dan nu verwachten dat alle 

deelnemers van sociale werkplaatsen wel in de 

reguliere arbeid terecht komen? Kom op zeg. Er is 

nog steeds een grote werkloosheid onder mensen 

zonder beperkingen. Velen solliciteren zich een 

slag in de rondte, zonder succes. En dan geloven 

dat Vno-NCW deze mensen een plek zullen geven. 

Word wakker. En dat zoiets uitgevoerd wordt door 

onze Jetta, voor ons onbegrijpelijk. Ze zou gewoon 

moeten weigeren, c.q. aftreden gelet op eerdere 

uitspraken van haar.

We hebben nog steeds moeit met de rol van onze 

partijleider. Is speciaal in de kamer gaan zitten 

om het PvdA geluid als tegenwicht te laten horen 

tegenover deze regering. In onze ogen gedraagt hij 

zich meer als een extra minister. Diederik, niet allen 

in campagnetijd rozen uitdelen, maar de stekels van 

de PvdA ook aan je coalitiepartner laten voelen, dan 

ben de echte fractie- en partijleider. Anders gaat dit 

ons nog meer leden en stemmen kosten vanwege 

ongeloofwaardigheid op vele fronten.

We worden bij de komende verkiezingen opnieuw 

afgerekend op deze ongeloofwaardigheid. En 
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helaas zal het dan vele goede gedeputeerden en 

Statenleden gaan treffen die buiten hun schuld 

worden afgerekend.

Dit zijn zaken waar we ons als ouderen zorgen over 

maken. Ook op lokaal niveau vinden we dat we onze 

fractie te weinig horen. Andere partijen scoren beter 

bij de Hoogeveners, zijn vaker in de pers. Doen 

niet aan stille diplomatie, maar laten zich horen. 

Kom op fractie, meer strijdbaarder, meer op de 

barricades, je werkt toch voor de hogeveners, vanuit 

sociaaldemocratische visie. Jullie hebben dan toch 

een goede boodschap te vertellen. Laat je dan ook 

horen, in de raad, maar vooral op straat, praat met 

de mensen, en niet alleen in campagne tijd. Maar 

altijd. Dat is elke dag, elke week, en luister. Je hebt 

niets te verliezen alles te winnen. Er is veel onvrede 

over de politiek en wij als ouderen vinden dat erg, 

maar begrijpen het helaas wel. Gebroken beloftes, 

niet waargemaakte toezeggingen. Niet doen.

Beste mensen als ouderengroep vinden we dat we 

goede kandidaten hebben voor de provinciale staten. 

Een uitstekende lijsttrekker die zijn nek uitsteekt en 

verantwoordelijkheid wil nemen. Laten we hopen dat 

hij niet te veel gaat lijden onder ons landelijk falend 

optreden.

We wensen dat we goed uit de Statenverkiezingen 

komen.

We constateren ook dat het niet altijd mee valt om 

in de huidige tijd, en met deze regeringscoalitie een 

duidelijk PvdA standpunt in te nemen en te laten 

horen. Uiteraard doen onze mensen hun best, maar 

als je naar de bezuinigingen kijkt, naar de hardst 

getroffenen, de vele ontslagen, de nog steeds hoge 

werkloosheid, vooral ook onder onze achterban, 

dan wordt je daar als PvdA’er niet vrolijk van. Wij 

hebben ook niet direct pasklare oplossingen, maar 

de neoliberale oplossingen moet je in onze ogen 

sterk bestrijden. Te lang is Nederland door gegaan 

met privatisering, marktwerking, individualisering 

etc. Wij moeten daar tegen in durven gaan. Beter 

luisteren naar onze traditionele bondgenoten als 

vakbonden, etc.

Wij hebben immers de beste ministers, die op alle 

fronten goed scoren. Uitdragen wat ze doen, wat 

ze bereikt hebben. En niet alleen “ALS WIJ ER NIET 

GEWEEST WAREN, WAS HET NOG SLECHTER 

GEWEEST”Laat je resultaten zien en dan zul je 

merken dat er echt nog wel links denkende mensen 

zijn ook buiten de PvdA. Laten we de krachten 

bundelen aan de linkerzijde en op die manier zorgen 

dat de minstbedeelden in onze samenleving toch 

een menswaardig bestaan kunnen hebben en op ons 

kunnen rekenen.

Namens de 60+ groep

Henk Prigge.
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Stemmen 18 maart? (Te) Moeilijk met zo veel partijen? 

Ik hoef er niet wakker van te liggen, kan toch uit een 

soort hondentrouw PvdA stemmen? Zou kunnen, 

maar bewust kiezen is leuker. Kranten lezen, debatten 

volgen, soms een hele opgave zoals het debat in de 

Eerste Kamer met ‘oude kanonnen’ als Brinkman en 

Hermans. Om mezelf te testen ook de websites met 

wijzer/kompas e.d. ingevuld. Tot slot voor alle zekerheid 

ook de nieuwe gezichtenkieswijzer. Bij  KiesKompas 

(Waterschappen) PvdA duidelijk met afstand op 1. Ook 

bij Stemwijzer (Provincie) PvdA 1, maar de verschillen 

met volgende drie/vier partijen niet zo heel groot. 

Blijkbaar wel grote afkeer van de  PVV en zelfs de 

ouderenpartijen, want deze partijen net boven de PVV. 

Heel nieuw is www.stemtinder.nl.  De foto’s van alle 

kandidaten bekijken en geef aan ja of nee. Weer PvdA 

op 1. Stemde me vrolijk, hoef  dus ’s nachts niet te 

liggen piekeren over twaalf partijen. Stemtinder was 

leuk om te doen. Een intuïtieve manier van oordelen. 

Niet eens zo heel raar, want in de praktijk van alle dag 

is de eerste indruk nogal eens bepalend. Zo wel kans 

op dat bij volgende verkiezingen de kandidaten ook 

nog bekeken zullen worden of ze voldoende fotogeniek 

zijn, op de foto goed overkomen. Je vormt je bij de 

Stemtinder met een snelle blik een beeld. Overigens 

beeldvorming is niet vreemd aan de politiek. Sommige 

partijen zijn er helaas drukker mee dan met de 

inhoud. Kranten kunnen er ook wat van. Een Telegraaf 

journalist pochte een minister binnen een week te 

kunnen wegschrijven. Recent stuurden vierentwintig 

twitteraars duizenden tweets over ‘Zorg’ en dat leidde 

verrassend snel tot Kamervragen. De Telegraaf wijdde 

er een groot artikel aan, afkeurend, want manipulatief. 

De krant vergat daarbij, dat ze er zelf ook wat van 

kunnen.

Zo het er nu uitziet zit Drenthe straks met  acht of 

meer partijen, waarvan zelfs de grootste niet echt groot 

is.  Het zal moeilijk worden een werkbaar College 

van Gedeputeerde Staten te vormen. Geen burger zit 

te wachten op een bestuur zonder slagkracht, intern 

gericht en voortdurend bezig te overleven en veel energie 

kwijt is aan onderlinge strijd. Een paar gemeenten 

kampen er echt mee. Commissaris Tichelaar moest zich 

zelfs bemoeien met gemeenten als Midden Drenthe 

en Tynaarlo. De onderling sterk verdeelde raden daar 

kwamen amper aan besturen toe. 

Het lijkt deze keer niet eens zo heel slecht dat het 

voortbestaan van het kabinet in de verkiezingsstrijd 

voor de Staten een thema is geworden. Noodzakelijke 

hervormingen vragen immers een stabiele regering. 

Jarenlang bleef wel erg veel liggen, pappen en 

nathouden. Het huidige kabinet pakt veel aan, stelt 

doelen en haalt ze. Het zou mooi zijn als de kiezer 

een duidelijke uitspraak doet. Wat mij betreft ‘ LINKS 

MET BESTUURSKRACHT’ , geen populistisch ‘links’ 

dat overal altijd tegen blijkt en verantwoordelijkheid 

ontloopt.  Onze kandidaten (bewezen kwaliteit) 

Hendrikus Loof ( Staten) en Marx Tuit (Waterschap) 

gun ik graag een grote fractie. Stemmen dus! 

Jerk Otten, maart 2015

STERKE JERKE
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Aan de leden van de Partij van de Arbeid in Drenthe

Schipborg, 22 maart 2015

Beste partijgenoten,

Afgelopen woensdag heeft onze partij een forse 

nederlaag moeten incasseren. Voor het eerst sinds 

onze oprichting in 1946 zijn we niet de grootste 

partij in Drenthe, al scheelt het maar 149 stemmen 

met de VVD. We komen nu met zeven zetels in de 

Staten terug.

Dit verlies komt hard aan, voor de statenleden en 

kandidaat statenleden, voor de bestuursleden, voor 

de vrijwilligers in de campagne, voor allen die in 

de afgelopen periode hard hebben gewerkt, voor 

iedereen die onze partij een warm hart toedraagt en 

natuurlijk voor mij persoonlijk.

We hebben ons met hart en ziel ingezet, maar 

hebben desondanks het vertrouwen van veel 

kiezers verloren. Het politieke landschap is verder 

versnipperd, wat besturen lastiger maakt. Dit geldt 

niet alleen voor Drenthe, maar dadelijk ook voor de 

Eerste kamer en dus voor Nederland.

Maar: we zijn nog steeds bijna de grootste partij 

van Drenthe, nog steeds worden wij gesteund door 

bijna 30.000 Drenten. Met dat vertrouwen blijven wij 

ons met overtuiging inzetten voor werk en toekomst 

voor iedere Drent. 

Voor ons, sociaaldemocraten, is het motto: niet bij 

de pakken neerzitten! Meer dan ooit moeten we 

staan en strijden voor onze idealen. Er is een wereld 

terug te winnen in de komende tijd, hoe lastig dat 

nu ook lijkt. Laten we samen de schouders eronder 

zetten. Bestuur, statenfractie en leden staan voor 

een stevige uitdaging. We blijven ons inzetten voor 

een betere en socialere samenleving! Ik hoop dat ik 

daarbij ook op u mag rekenen.

Tot slot: een woord van grote dank voor alle 

vrijwilligers die zich hebben ingespannen voor onze 

partij in de afgelopen weken. Jullie hebben je van je 

beste kant laten zien en aan de inzet heeft het niet 

gelegen. Hartelijk dank daarvoor!

Vriendelijke groet,

Ard van der Tuuk

BEDANKT
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Het was toenmalig Tweede Kamervoorzitter 

Anne Vondeling die in oktober 1964 tijdens een 

spreekbeurt voor de PvdA in Hoogeveen onthulde 

dat Groningen op een gigantische gasbel zat. De 

NAM deed destijds redelijk geheimzinnig over 

de omvang van de gasbel en ontkende dat die 

de omvang had zoals die door Vondeling werd 

geschetst. Later bleek dat Vondeling volkomen gelijk 

had. 

Toen duidelijk werd hoe onvoorstelbaar groot de 

gasbel was, zat men er eigenlijk wat mee in de maag. 

Het geloof in een  grote toekomst voor kernenergie 

was algemeen, ook binnen de PvdA. Vandaar dat de 

verkooppolitiek van het gas was om zoveel mogelijk 

m2 te verkopen aan wie het in Europa maar wilde 

tegen relatief lage prijzen. Men was bang dat men 

er anders maar mee bleef zitten, als eenmaal het 

kernenergietijdperk was aangetreden

Verkopen dat gas, na ons de zondvloed.

Onze relatieve welvaart, is voor een groot deel op die 

aardgasbel gebaseerd. Aan reserveringen deden we 

niet, ook niet om eventueel schadelijke gevolgen in 

de toekomst financieel af te dekken.

In 1982 waarschuwde een hoofdredacteur van de  

Leeuwarder Courant voor mogelijke gevolgen van 

een onontkoombare bodemdaling.

Toen in 1986 de eerste, relatief kleine, aardschok zich 

voordeed ontkende de NAM elk verband.

Het was het PvdA statenlid in Drenthe Meent 

Van der Sluis die jarenlang wees op het verband 

tussen de aardgaswinning en de aardschokken in 

Groningen en Drenthe. Al die jaren werd hij door de 

woordvoerder van de NAM ene Frank Duut (tot voor 

een paar jaar terug ook fractievoorzitter voor de VVD 

in Assen) voor Malle Pietje uitgemaakt. Elk verband 

werd categorisch ontkent. We weten inmiddels 

beter. Het rapport dat onlangs.is uitgebracht is 

vernietigend, vernietigend voor de NAM, maar 

ook voor het ministerie van Economische Zaken. 

Nooit is aan de veiligheid van de bewoners van de 

provincie Groningen gedacht. Vanaf het begin is de 

gaswinning efficiënt en technocratisch opgezet.

 En net nu dit allemaal speelt hebben we een 

technocraat als minister. Henk Kamp heeft 

inmiddels verscheiden ministeries gehad, VROM, 

Sociale Zaken, overal inzetbaar, vasthoudend, maar 

technocratisch. Dat ging lang goed, maar in deze 

situatie zou je toch een minister willen zien die 

resoluut de kant van de bewoners kiest. Ik ben bang 

dat dat teveel gevraagd is. Kamp kan veel, maar dat 

niet.

De vraag is hoe het zover heeft kunnen komen. 

Belangrijke factor is volgens mij een gebrek aan 

tegenkrachten. Geen krachtige  onafhankelijke Rijks 

Geologische Dienst die in het geweer kan komen als 

de veiligheid bij de winning van delfstoffen in het 

gedrang komt.

Onder Paars 1, het begin van die verdomde 

marktwerking, is de Rijks Geologische Dienst 

opgeheven en samengegaan met een marktgericht 

instituut van TNO. Zeer tegen de wil van de 

Geologische Dienst. Uit de Volkskrant begin 1996: 

“Om het on-netjes te zeggen: we voelen ons 

belazerd”, zegt RGD-woordvoerder A. Mellema. 

“EZ privatiseert om te privatiseren en verkwanselt 

onze dienst uit gemakzucht. De fusie komt neer op 

volkomen overname door TNO.” en verder:”Omdat 

TNO in toenemende mate voor de markt werkt, 

vreest de Rijks Geologische Dienst dat een gefuseerd 

samengaan ogenblikkelijke consequenties heeft voor 

de onafhankelijkheid van de advisering”.

Nu had zelfs de Rijks Geologische Dienst als 

zelfstandige dienst al moeite de onafhankelijkheid 

te bewaren, als onderdeel van het Ministerie van 

Economisch Zaken.

Ik kan me de discussie nog herinneren over het 

opbergen van radioactief afval in de zoutkoepels in 

de ondergrond van Drenthe en Groningen. Volgens 

de RGD veilig. Volgens mijn toenmalige docent  

fysische geografie in Groningen volkomen onveilig, 

louter en alleen al omdat een zoutkoepel een 

uitstulping is van de zoutlaag er onder (een zoutlaag 

die boven de gashoudende zandsteen laag zit waar 

de gasbel in zit. Per definitie geen stabiele situatie. 

Ook binnen de Rijks Geologische Dienst  waren 

mensen dat van mening. Mijn docent was daar van 

op de hoogte: ‘Het zijn  niet allemaal boeven bij de 

Rijks Geologische Dienst’.

OUDE MAN
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IN GESPREK MET DIEDERIK SAMSON

OPROEP/GEZOCHT/GEVRAAGD

Ik moet er niet aan denken dat er daadwerkelijk 

radioactief afval in die zoutkoepels was opgeborgen. 

Als gevolg van de aardbevingen langs de breuklijnen 

die in de ondergrond zitten was dat spul overal 

terecht gekomen. Voor eeuwig onbereikbaar. 

Gelukkig is dat ons in het Noorden bespaart 

gebleven.

Wat overblijft is het beeld van het Noorden als 

wingewest.

Zeker de PvdA mag zich dit aanrekenen.. Onze 

solide positie als grootste partij in Groningen en 

Drenthe staat op het spel.

We bieden te weinig tegenspel aan minister Kamp. 

In het debat met de minister toonde het Groninger 

Tweede Kamerlid Jan Vos zich meer lam dan leeuw, 

om een gevleugelde uitdrukking van Anne Vondeling 

aan te halen.

Wijnhout Punt.

Op donderdag 2 oktober 2014 hadden enkele 

vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap 

in Nederland een ontmoeting met Diederik Samsom 

en , partijleider van de Partij van de Arbeid en Grace 

Tanamal tweede kamerlid voor de pvdA.

De ontmoeting vond plaats op verzoek van Diederik  

Samsom, die zich verder wilde verdiepen in wat er 

momenteel in de Molukse gemeenschap leeft en 

speelt.  Rocky Tuhuteru was gespreksleider.  
 

De groep was breed samengesteld: oud en jong, 

tweede en derde generatie, met verschillende 

achtergrond en uit verschillende plekken in het land. 

Jan Munster en Sam Uneputty uit Hoogeveen waren 

hierbij aanwezig. 

In ruim anderhalf uur passeerde een groot aantal 

gespreksonderwerpen de revue. Onder andere de 

binding met de Molukken  en de mate waarin een 

eigen Molukse staat nog een actueel onderwerp 

binnen de gemeenschap is. De meningen 

verschilden. De grootst gemene deler was evenwel 

het belang van het op een eigen manier invulling 

geven aan de binding met de Molukken. Hetzij door 

toneel, film, een museum, een herdenking of het 

doen van charitatieve projecten op de Molukken, 

gecoördineerd vanuit Nederland. Een ieder gaf of 

geeft er een eigen invulling aan, maar de binding is 

en blijft er. Ook onder de derde generatie Molukkers 

in de groep.

 Een ander thema dat werd besproken, was de 

Wij hebben uw e-mailadres nodig!
 
PvdA Hoogeveen geprobeert haar achterban snel 

van  de juiste informatie te voorzien middels een 

digitale nieuwsbrief. Helaas missen wij nog veel 

email adressen 

Daarom willen wij de e-mailadressen van onze 

leden verzamelen. Wij willen u verzoeken uw 

e-mailadres aan ons door te geven. U kunt uw 

e-mailadres mailen naar  

bestuur@pvdahoogeveen.nl

SDAP
 
PvdA Hoogeveen wil graag haar archief uitbreiden 

met spullen van de SDAP. Het liefst spullen die 

hier uit de omgeving komen.

Heeft u nog spullen van de SDAP en wilt u ze 

schenken aan de afdeling?

Dan kunt contact opnemen met  

Alinda van der Haar | bestuur@pvdahoogeveen.nl

of Inge Oosting | ingeoosting@pvdahoogeveen.nl
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DE ORANJEBUURT
Ik ben opgegroeid in de Oranjebuurt, de Oude 

Bouw. Kort na de oorlog daar geboren, en tot eind 

jaren zestig heb ik daar gewoond.

Hier onder een beeld van de buurt in de jaren vlijtig 

en zestig zoals ik dat heb ervaren.

De Oude Bouw was in de jaren vijftig en zestig een 

arbeidersbuurt met deels geschoolde a rbeiders als 

timmerlieden, metselaars en machinebankwerkers 

en deels ongeschoolde arbeiders. De meeste 

mensen werkten in de fabrieken die aan de oostkant 

van de wijk lagen.

De blikfabriek Drenthina, waar veel geschoolde 

en ongeschoolde mensen werkten. Verder waren 

in de onmiddellijke omgeving de “Ruma”, 

de rubberfabriek aan de Fabrieksweg. De 

kampeerwagenfabriek van Kip, toen op de hoek van 

de Fabrieksweg en de Coevorderstraatweg. En wat 

verder weg de timmerfabriek van Zwiers. Het was de 

tijd dat mensen met “zestig gulden schoon” in de 

week naar huis gingen. 

In de buurt zelf waren wat kleine buurtwinkeltjes.

De kruidenierswinkel van Kok, later Kat, Voerman, 

Molukse gemeenschapszin. Met name het thema 

‘mantelzorg’ kwam veel aan bod. De veranderingen 

in de zorg die het kabinet doorvoert, kunnen 

niet slagen zonder mantelzorgers. De Molukse 

gemeenschap kent hierin een sterke traditie 

en is daarmee een voorbeeld voor anderen in 

Nederland. Toch werden er door de aanwezigen 

ook kanttekeningen geplaatst: de sociale druk om 

mantelzorg te moeten uitvoeren (inclusief de druk 

die dit op andere zaken in het leven legt) vonden 

enkelen soms zwaar.. Toch overheerste de trots op 

de manier waarop de Molukse gemeenschap in de 

zorg als voorbeeld kan dienen in de komende jaren. 

Staatssecreatris van Rijn heeft dat ook eerder gezegd 

tijdens een overleg in de tweede Kamer. 

Drie andere onderwerpen werden tenslotte nog 

besproken. Ten eerste de Molukse wijken in 

Nederland. Het verschil tussen open en gesloten 

wijken, de verschillen in sociale controle en de 

wijze waarop nieuwe verbanden en initiatieven in 

de verschillende wijken een kans hebben om op te 

bloeien

Ook is er gesproken over een ander thema waarop 

de Molukse gemeenschap als voorbeeld dient 

voor de rest van Nederland: de mate waarin twee 

religies (Christendom en Islam) op de Molukken 

en onder Molukkers in Nederland op vreedzame 

en geïntegreerde wijze met elkaar samenleven. 

Ook hier kan Nederland veel leren van Molukse 

Nederlanders. 

Tenslotte is de omgang met extremisme en 

radicalisering ter sprake gekomen en wat dit teweeg 

kan brengen in een gemeenschap. . Ook hier heeft 

de Molukse gemeenschap meer bewezen ervaring 

mee dan menig andere Nederlander. En ook hier 

kan de rest van het land leren van de Molukse 

gemeenschap.

Na bijna anderhalf uur een zeer onderhoudend en 

prettig gesprek gevoerd te hebben, namen de groep 

en Samsom afscheid van elkaar, maar niet voordat 

er een groepsfoto gemaakt was. 
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een manufacturenzaak, die het druk had met al 

die meisjes die naar de huishoudschool gingen. 

Kapper Bulder, die met een zware rokersrochel je 

haar stond te knippen. Kramer, de horlogemaker, 

waar veel boeren hun horloge lieten maken als ze 

donderdags naar de markt gingen. Er waren verder 

in mijn herinnering veel kleermakers waar nooit 

een mens kwam, stille armoede. En mensen die 

met kruidenierswaren of “handel” venten. En het 

schoonmaakbedrijf Prent is hier begonnen. Ook 

was er het ijsfabriekje van de Ruit (“Waarborg voor 

kwaliteit”) een kleine schuur achter het woonhuis. 

Zoon Adriaan ventte het ijs uit in Hoogeveen. Op 

zaterdagmiddag mochten mijn zusje en ik voor vijf 

cent een ijsje kopen.

Buurman Benjamins had achter in de tuin in een 

schuur zijn klompenmakerij.

Aan de Kerkstraat was een bakker, een slager, 

kruidenierszaken, een drogisterij en een 

fietsenmaker maar ook dat fenomeen uit de 

jaren vijftig: de Kousendokter. En natuurlijke 

bioscoop Luxor waar Metselaar  op zondagmiddag 

cowboyfilms vertoonde (Roy Rodgers, Rooie Roggers 

in ons spraakgebruik). Op zondag, zeer tegen de zin 

van kerkelijk Hoogeveen.

De vrouwen werkten niet, althans niet in loondienst, 

ze hadden het al druk genoeg met de, vaak grote, 

gezinnen. De melkboer, de kruidenier en de bakker 

kwamen aan de deur. Vaak de bakker of de kruidenier 

die het zelfde geloof had. Zo ging dat in die tijd. 

Bij ons kwam de bakker van de Coöperatie. Aan de 

Kerkstraat was een slager, maar ook werd er veel 

paardevlees van slager Wams gegeten. En af en toe 

vlees van de noodslacht. Dan fietste buurtgenoot 

Wolter Smit, die op het slachthuis werkte, al bellend 

door de buurt, “heden middag vlees”. Mijn moeder 

stuurde me dan naar het slachthuis.

Zomers werd er bijverdient met “bonen punten” 

voor de “Kennemer”, de conservenfabriek Lucas 

Aardenburg aan het Haagje. Ook waren er 

gezinnen waar ze de witte puntjes verfden in de 

dominosteentjes voor Lips, de speelgoedfabriek.

Een keer in de week kwam de schilleboer, ook toen 

deden ze al aan scheiden van afval.

Een keer in de week werden ook de “tonnen” 

geleegd. De oudste woningen hadden tot ver in de 

jaren vijftig nog geen riolering, de fecaliën kwamen 

in een ton terecht, die in het schuurtje stond en van 

buiten toegankelijk was voor vuilnisman. Met die 

tonnetjes werd wel eens een streek uit gehaald.

De huizen hadden een klein terrazzo keukenblok 

met een koudwaterkraan. De enige kraan in 

huis. Geen douche, kinderen werden in de teil 

gewassen, later kwam er een badhuis aan de Notaris 

Mulderstraat waar we naar toe gingen. 

Grote gezinnen, veel leeftijdsgenoten om mee te 

spelen, na schooltijd, want de een ging naar de 

Gereformeerde school aan het Haagje, de ander 

naar de Hervormde school aan de Bentinckslaan, 

en de meesten gingen naar de Openbare school van 

“ Lutje”. De Openbare school aan de Schoolstraat 

had twee verdiepingen, op de begane grond was 

de lagere school met als schoolhoofd kleine, lutje, 

Houwer, en op de verdieping de Ulo, met als hoofd 

grote Houwer, een neef.

 

Na de lagere school gingen de meeste kinderen naar 

de Ambachtsschool aan de Kerkstraat, om een vak 

te leren, sommigen bleven nog twee jaar bij  “Lutje”,  

in een aparte rij in de klas. Tot hun veertiende, dan 

konden ze gaan werken in de fabriek. Een gedeelte 

ging ook naar de Ulo, eigenlijk toen het hoogst 

haalbare. Een enkeling ging naar de HBS maar redde 

het daar vaak niet. Dat had niets met intelligentie 

te maken maar alles met de omgeving waar je 

opgroeide.

In de buurt stond toen ook nog een lagere 

landbouwschool, waar, uiteraard, veel kinderen 

“van buiten” naar school gingen. Het huis van het 

schoolhoofd is nu het buurthuis.

Leeftijdsgenoten genoeg dus om mee te spelen. En 

ook plek genoeg, er waren nauwelijks auto’s in de 

buurt dus kon je op straat hoepelen, met een tol 

spelen, touwtje springen, hinkelen en al die anderen 

spelletjes spelen. Op de onverharde achterpaden 

kon je “centie vleien”, of gewoon knikkeren. Op het 
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Dat was het gevoel dat ik kreeg toen ik op 18 

maart om 21.30 een update van de exitpoll op TV 

zag langskomen: in alle Staten een fors verlies 

voor de PvdA. Ook in Drenthe dus. Met verlies 

had ik ook in onze provincie rekening gehouden 

maar de peilingen van RTV Drenthe wezen toch 

duidelijk op iets anders. In Drenthe zouden we 

overeind blijven. Ik werd daar ook in gesterkt 

tijdens de afgelopen campagne. Zeker tijdens de – 

ijskoude – verkiezingsmarkt in de Hoofdstraat in 

Hoogeveen. Natuurlijk was niet iedereen laaiend 

enthousiast over de prestaties van onze partij maar 

toch verliepen de meeste contacten prettig en 

hoopgevend. 

Helaas, het heeft niet mogen baten. Terug van 12 

naar 7 zetels en voor het eerst in 60 jaar niet meer 

de grootste partij in Drenthe. Dat wordt wennen 

voor onze partij. Net zoals het wennen is in 

Hoogeveen waar we sinds vorig jaar geen deel meer 

uitmaken van het lokale bestuur. Of dat in Drenthe 

ook het geval zal zijn is nog even afwachten. Er 

IN ALLE STATEN!

marktterrein kon je goed vliegeren, en als er markt 

was kon je een kwartje verdienen door een koe naar 

de vrachtauto te brengen. Als er kippenmarkt was 

lukte het soms om een ei uit een krat te peuteren. 

Zieke kippen werden er door de kippenboeren 

uitgekukeld waarnaar de marktmeester ze onder het 

lopen de nek om draaide, waarna ze nog een paar 

meter doorliepen.

Op de goederenmarkt was er altijd wat te doen, veel 

standwerkers, en als een klasgenoot mee hielp in de 

snoepkraam was het helemaal feest.

Rondom het marktterrein waren veel tuinen met 

appelbomen. Een truc was om een vlieger in een 

appelboom te laten zakken, dan vragen of je die eruit 

mocht halen, en dan meteen je zakken vol stoppen. 

De appelbomen achter het klooster hadden, 

uiteraard, de lekkerste appels.

In de het najaar, als het weer wat donker werd, was 

het deurtjebellentijd. Soms trok je zo had dat je de 

trekbel nog mee nam.

Tegen oudejaarsdag kon je buskruitschieten, met 

blikken van de blikfabriek en carbid van de smid.

Dan kreeg je wel eens een agent achter je aan maar 

die kon op zijn fiets niets doen als wij door de smalle 

steegjes renden.

De buurt kende veel uitzonderlijke figuren, met hun 

eigenaardigheden, dit werd volledig geaccepteerd, ze 

hoorden er bij.

De buurt is in de loop der jaren, zoals elke buurt, 

van karakter verandert.

Eind jaren zestig ging ik in Rotterdam werken, 

mijn ouders woonden er nog wel, en ik was er zo 

af en toe in de weekenden. De renovatie en de 

bewoningsgeschiedenis daarna heb ik van enige 

afstand meegemaakt.

Twee gebeurtenissen staan me nog goed bij.

Toen ik begin van de jaren tachtig gemeenteraadslid 

was, kwam het plan aan de orde om van de woning 

van het schoolhoofd van de landbouwschool 

een buurthuis te maken.  De PvdA-fractie stond 

daar vierkant achter maar in de raad leverde het 

moeizame discussies op, veel fracties vonden de 

buurt veel te klein voor een buurthuis. Gelukkig is 

het buurthuis er wel gekomen en speelt “ de Pompe” 

een geweldig rol in de buurt.

Later toen ik wethouder was samen met Koos 

Huizing, zijn we, als PvdA fractie, een keer in 

verkiezingstijd met Joop den Uyl in de buurt 

geweest. Dat was een geweldige gebeurtenis, 

mensen stroomden toe om Joop den Uyl en zijn 

vrouw Liesbeth te zien en te spreken.

Wijnhout Punt.
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Wat een belangstelling op 7 maart voor de opening 

van de expositie, overdonderend! 

Om 11 uur stond de entree van de bibliotheek al vol 

met bewoners en oud-bewoners van de Oranjebuurt 

en anderen.

Als leden van de werkgroep hadden we niet kunnen 

bedenken dat het zo’n mooie dag zou worden. 

Ook door de verhalentafels met bewoners en 

professionals

En het gaat gewoon verder, met de expositie tot 

25 april en de activiteiten in buurt, met als eerste 

afgelopen zaterdag een nieuwe groepsfoto van de 

bewoners. En het zingen van het nieuwe buurtlied 

door Angelo de Weerd en geschreven door Rene 

Karst na ideeën van buurtbewoners “Al win ik 1 

miljoen, ‘k zal nooit verhuizen”. 

Hoe is het zo gekomen?

In augustus 2013 kwamen we binnen onze 

raadsfractie op het idee dat onder andere  met een 

expositie in het museum de 5000 Morgen het 100 

jarig bestaan in 2015 van de Oranjebuurt  gevierd 

zou kunnen worden.

Het idee is gedeeld met Rein Hoorn, de voorzitter 

van de buurtvereniging en Henk Otten van SWW.

EXPOSITIE 100 JAAR ORANJEBUURT
1915 - 2015

is alleen een coalitie mogelijk met 4 partijen. Er 

zijn meerdere opties en onze rol is zeker niet 

uitgespeeld. Gedeputeerde en lijsttrekker Ard van 

der Tuuk heeft zich kranig geweerd. Niet alleen in 

de afgelopen 4 jaar maar zeker ook in de afgelopen 

campagne. En overal kom ik mensen tegen die hem 

en zijn bestuurlijke kwaliteiten zeer hoog achten. 

Zowel bij PvdA’ers als bij niet PvdA’ers. Op de een of 

andere manier moet Ard daar voor worden beloond 

naar mijn idee.

Ondanks alle mineur zijn er toch ook weer 

lichtpuntjes. De campagne is, hoewel die moeizaam 

op gang kwam, toch weer een fijn groepsgebeuren 

geweest. Dank aan iedereen die hieraan heeft 

meegewerkt. Fijn om te merken dat er altijd mensen 

zijn die er voor willen gaan. Een lichtpunt is ook de 

grote steun geweest voor onze Waterschapsman 

Mark Tuit die er zo ongeveer in z’n eentje voor heeft 

gezorgd dat de PvdA in het waterschapsbestuur met 

2 zetels vertegenwoordigd blijft. Aan Mark gaan we 

nog veel plezier beleven in onze partij. 

En ten slotte, al is het wat vreemd om over jezelf te 

schrijven: Hoogeveen heeft sinds lange tijd weer een 

rechtstreekse vertegenwoordiger in de Provinciale 

Staten. Twee dagen na de verkiezingen ontving ik 

een felicitatie van het Hoogeveense College en de 

mededeling dat ik binnenkort uitgenodigd wordt 

voor een werkbezoek. Kijk, als ik op die manier 

mijn invloed kan doen gelden op de politiek in 

Hoogeveen dan zal ik het zeker niet nalaten. 

Met regelmaat zal ik onze afdeling op de hoogte 

houden van mijn avonturen in de Drentse 

politiek. Dank voor jullie stem en het geschonken 

vertrouwen!

Hendrikus Loof
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Hoogeveen is gewend aan de asielzoekers en de 

asielzoekers zijn gewend aan Hoogeveen. Die 

conclusie kan getrokken worden na een werkbezoek 

van de gemeenteraad aan het nieuwe AZC. Namens 

de PvdA waren Ida Gerda Emmens en Stan van Eck 

aanwezig.

De enorme betonnen muur is het eerste dat nog 

steeds opvalt als je het AZC nadert. De muur die 

ooit gevangenen moest binnenhouden, is maar voor 

een klein gedeelte gesloopt. Gelukkig ademt het 

immense pand binnen een heel andere sfeer uit.

Op de vlucht
In het AZC verblijven nu ruim 350 mensen. Dit 

aantal kan oplopen tot maximaal duizend. De 

meeste asielzoekers komen uit Syrië. Miljoenen 

Syriërs zijn op de vlucht vanwege de bloedige 

burgeroorlog die het land als sinds 2011 in zijn 

greep houdt. In de media gaat veel aandacht uit 

naar IS (Islamitische Staat), maar ook het Syrische 

regime laat zich niet onbetuigd met onder meer 

bombardementen op burgerdoelwitten. Meer dan 

tweehonderdduizend mensen kwamen om sinds 

2011. Het zijn vooral mannen die gevaar lopen in 

Syrië. Hoe vreemd het ook mag klinken, door weg te 

vluchten van vrouw en kinderen beschermen zij juist 

hun gezin. Eenmaal toegelaten in Nederland willen 

ze uiteraard niets liever dan herenigd worden met 

vrouw en kinderen. In het AZC helpen mensen van 

ACHTER DE MUUR

Zo is het vuurtje aangewakkerd en is er een 

voorlopige kerngroep ontstaan.

In januari 2014 is de aanzet gegeven tot het 

formeren van een werkgroep met in het begin de 

nadruk te komen met antwoorden op het “wat en 

hoe en waarover” van de expositie in het museum.

In de loop van de maanden zijn er meer mensen 

aangeschoven. 

En toen in juli opeens de donderslag bij heldere 

hemel dat de expositie niet in het museum kon 

plaatsvinden omdat  “de gemeente per 1 januari 

2015 de huur had opgezegd” .

Opeens was er niets meer, maar dat duurde niet 

lang.

De bibliotheek had nog ruimte in het schema van 

hun exposities: maart en april 2015.

Vanaf dat moment is de werkgroep in de hoogste 

versnelling verder gegaan met de voorbereidingen, 

met als resultaat een- vinden wij- geslaagde expositie 

over een al 100 jaar karakteristieke buurt, die het nu 

helemaal verdient in de aandacht te staan!     

Ik raad u aan de expositie te gaan bekijken, een 

expositie waarin u ook op film wordt rondgeleid door 

Wijnhout Punt .  

Alles zou niet mogelijk zijn zonder onze sponsoren: 

Woonconcept, Gemeente Hoogeveen en de 

Bibliotheek. En niet te vergeten alle personen en 

organisaties die in de geweldige tijdlijnfolder zijn 

genoemd (folder ligt in de bieb voor u klaar)   

Namens de 

werkgroep,

Gert Huijgen 

Overige leden:Werkgroep: 

Rein Hoorn, Hendrikus Loof, Henk Otten, Anneke Pol, 

Jan Pol, Wijnhout Punt, Jan de Weerd, Jannie de Weerd  
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TURFMOLM
•	 NEE	tanyahu

•	 Hart-	en	kalifaatziekten

•	 Manus:	Die	Pechtold	kan	makkelijk		
	 om	meer	bezuinigingen	vragen.		
	 Er	is	geen	D’66-stemmer	die	afhankelijk		
	 is	van	de	voorzieningen	die	dan	gaan		
	 sneuvelen.

•	 Emiel	Roeper

•	 Manus:	Die	Rob	Bats	heeft	wel	een		
	 heel	bijzondere	manier	om	geurvlaggen		
	 achter	te	laten.....

•	 Kamp:	En	de	NAM	nam	namens	ons		
	 allen.....

•	 Jihaat

•	 Zoektocht:	ministerie	op	stelten

•	 Islamitische	Stasi

•	 Manus:	Normaal	vraag	je	bij	de	bank		
	 even	een	kopie	van	je	verloren	afschrift		
	 op.	Maar	die	bank	is	natuurlijk	door	de		
	 staat	gered,	dus	moet	die	nu	de		
	 staat	redden.		

•	 Harrison	blijf	bij	je	Ford!

•	 FC	Twente	65-

•	 Michael	van	Praag	de	hele	wereld

•	 Manus:	Al	een	boek	over	uw	moeder		
	 aan	het	schrijven?

•	 Sjap	Blatter

VluchtelingenWerk met de gezinshereniging. 

Vijf vierkante meter
In de Grittenborgh heeft een flinke verbouwing 

plaatsgevonden om de gevangenis geschikt 

te maken voor de opvang van asielzoekers. 

In veel gevallen zijn twee cellen verbouwd tot 

één woonruimte. Zo’n woonruimte kent twee 

stapelbedden, vier kasten, een tafel met vier stoelen 

en een toilet. Dat is het. In die ruimte leven vier 

onbekenden met elkaar. Per asielzoeker is vijf 

vierkante meter beschikbaar. Vijf vierkante meter om 

te slapen, eten, ontspannen, kortom om te leven. 

Koken gebeurt in gemeenschappelijke keukens, 

douches zijn op de gang.

Een asielzoeker krijgt € 56,- per week. Een dak boven 

hun hoofd en een bed wordt geregeld, maar dat is 

alles. Het weekgeld is bestemd voor eten, kleding, 

mobiel abonnement, enzovoorts enzovoorts.

Loopafstand

Aanvankelijk voelden de asielzoekers zich bekeken 

als ze door Hoogeveen liepen. Monden vielen open 

en mensen zaten achterstevoren op de fiets of in 

de auto. Inmiddels is Hoogeveen gewend aan de 

asielzoekers. Van enige wanklank is sowieso geen 

sprake geweest. Zowel het AZC als de gemeente 

hebben niet één klacht ontvangen.

De asielzoekers tonen zich blij met de opvang in het 

AZC. Hoogeveen omarmen ze als een fijne stad met 

vriendelijke mensen waarbij centrum, winkels en 

andere voorzieningen allemaal op loopafstand zijn.

Tip

De Hoogeveense fotografe Kim Stellingwerf legde de 

ombouw van gevangenis naar asielzoekerscentrum 

vast in honderden foto’s. Ze kreeg van het Ministerie 

van Justitie en het COA exclusief toestemming om 

binnen te mogen fotograferen. Feiten en emoties 

zijn treffend in beeld gebracht. Vanaf vrijdag 27 

maart exposeert Stellingwerf een selectie van haar 

foto’s in De Tamboer.
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