
Valen&jnsac&e	  PvdA	  Hoogeveen	  schot	  in	  de	  roos
Voor	  de	  eerste	  keer	  hee+	  de	  PvdA	  afdeling	  Hooge-‐
veen	  een	  Valen7jnsac7e	  georganiseerd.
Mensen	  konden	  via	  de	  website	  van	  de	  afdeling	  een	  
roos	  voor	  iemand	  aanvragen.	  Iemand	  om	  wie	  ze	  
geven,	  iemand	  die	  een	  steuntje	  in	  de	  rug	  verdient	  
of	  een	  voor	  een	  s7lle	  liefde.	  
Maar	  liefst	  80	  mensen	  maakten	  gebruik	  van	  deze	  
mogelijkheid.	  Echt	  een	  succesvolle	  ac7e	  dus	  die	  ook	  
erg	  gewaardeerd	  werd.	  
Hieronder	  leest	  u	  hoe	  drie	  bezorgers	  van	  de	  rozen	  
de	  ac7e	  ervaren	  hee+.	  
Wordt	  zeker	  vervolgd	  zo	  lijkt	  het!
Het	  was	  ontzeHend	  leuk	  om	  de	  rozen	  te	  bezorgen,	  
verbaasde,	  verraste,	  en	  blije	  gezichten.

Wolter	  Dekker
Raadslid

Een oma die 
straalde dat ze de roos van haar kleinkind 
kreeg, een dame op leeftijd die vertelde over haar 
overleden man, die altijd zo trouw was geweest 
aan de PvdA en dat ze dit wel een hele leuke actie 
vond en blij was met diegene die haar de roos gaf. 
Een moeder die vertederd zei: ach van "mien kleintie". 
Blije jongeren met de wangen nog roder dan de 
roos… Een vader die een door een vriendje van 
zijn dochter bestelde roos aan haar zou geven en 
even verzuchte "och jee, is het al zover?"  
Kortom: een geslaagde actie, blije gezichten, 
waar je niet anders dan vrolijk van kan worden.
Volgend jaar zal ik met plezier 
weer de PvdA rozen bezorgen!

Ellen Boersma
Kandidaat bestuurslid

Agenda
 

21 februari 19.30 uur   
     Fractievergadering
28 februari 19.00 uur  
     Raadsvergadering
27 april overdag
     PvdA congres 
     in Leeuwarden
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Bij een aantal 
adressen deed de aanvrager van de 
roos de deur open, die kon dan zelf 
de roos overhandigen. Het leukst was 
het als de ontvanger opendeed en 
niks verwachtte. 
Een mevrouw kreeg een roos van 
haar dochter: "Oooh van mijn dochter! 
Wat ontzettend lief!".  
Een andere dame kreeg er een van 
een vriendin: "Wat een verrassing, 
wat leuk!". 
Er waren meer dames dan heren die 
een roos ontvingen. Een van de heren 
reageerde enigszins onderkoeld: 
"O ja, leuk hoor, bedankt". 
Ik had er vooraf al veel zin in, en 
het was nog leuker dan ik had           
gedacht. Het is heel leuk om mensen 
te verrassen met een blijk van waar-
dering van iemand die van ze houdt. 
Daar word ik zelf ook vrolijk van!

Ida Gerda Emmens
Raadslid

Is de aarde 
met Sint Valentijn in het wit gehuld, dan zijn de 
weiden en akkers met vreugde vervuld…
Met vreugde vervuld… waren de ontvangers van 
de PvdA Valentijn rozen zeker. Ook ik als PvdA 
bezorgster mocht in deze vreugde meedelen. 
Gelukkig waren de rozen voorzien van een mooi 
kaartje met de naam voor wie de roos bestemd 
was met daarop een persoonlijke boodschap van 
de aanvrager.
In het donker crossend door Elim en Hoogeveen, 
zoeken in straten naar huisnummers in kris kras 
straten zoals de Roerdomplaan, checken of jein-
derdaad wel bij het juiste huis hebt aangebeld, 
heb je wel de juiste roos met kaartje in de 
hand, argwanende buurtbewoners…
En dan wordt de deur opengedaan en vraag je 
netjes is dit de Roerdomplaan 469, ja dat klopt. 
Ik ben op zoek naar Margaretha, is zij aanwezig? 
In veel gevallen klonk er een uiterst afwachtende 
ja, en vervolgens werd er naar voren gestapt en 
met spiedende blikken achter je en opzij van het 
huis gekeken. Als er geen PvdA kaartje aan had 
gezeten, had ik me misschien wel de assistent 
van Robert ten Brink gevoeld. Kortom verbazing, 
blijdschap en dan nieuwsgierigheid wie op Valen-
tijnsdag dan toch een roos laat bezorgen.
Wat is een mooiere bloem dan een roos om aan 
iemand te geven op de dag der geliefden?
En dat een geliefde een ieder kan zijn om wie je 
geeft, bleek wel uit de grote verscheidenheid van 
ontvangers. Het waren moeders, oma’s, een vriend, 
de buurvrouw, maar ook kinderen. En iedereen 
kreeg een roos met een persoonlijke boodschap.
De Valentijn actie was goed, de roos staat voor 
liefde en respect. De PvdA staat voor binding in 
de samenleving, omzien naar elkaar, wij staan 
voor solidariteit. Op 14 februari mocht de PvdA 
Hoogeveen de verbinder zijn tussen 166 inwoners 
van onze gemeente. 
Wat mij betreft volgend jaar weer!

Inge Oosting
Raadslid
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Vervolg visie afvalbeheer
Op 31 januari stond opnieuw de visie afvalbeheer op 
de agenda. Met die visie hangt de toekomst van Area 
samen: alleen verder of  samen met anderen, en hoe dan?
Woordvoerder Ida Gerda Emmens herhaalde in haar 
bijdrage wat ze twee weken geleden voor het voetlicht 
bracht. Toen gaf  de PvdA aan dat, om een afgewogen 
oordeel te kunnen vellen over de toekomst van Area, 
meer alternatieven inclusief  de verschillende voor- 
en nadelen uitgewerkt moeten worden. Emmens: 
"Die alternatieven lijken er nu niet te zijn omdat in 
het voorstel rechtstreeks en eenzijdig lijkt te worden 
afgekoerst op een of  andere vorm van samenwerking 
en misschien wel een fusie. We willen dat de wethouder 
ons toezegt dat er verschillende scenario's worden 
onderzocht en afgezet tegen het huidige Area in de 
huidige vorm. Samenwerking is geen doel op zich, 
het doel is het huidige Area te versterken, voor nu en 
in de toekomst. Voor het belang van de organisatie en 
het personeel maar ook voor de 80.000 klanten in het 
werkgebied. Daarbij gaat het niet alleen om het zorg-
vuldig legen en terugplaatsen van kliko’s, maar ook 
om de bijbehorende kosten en tarieven." 

Overheidsgedomineerd
De PvdA is en blijft sterk voorstander van een over-
heidsgedomineerde organisatie. Tijdens de voorlich-
tingsavond in Emmen in december bleek dat steeds 
meer gemeentes terugkomen op het in de markt zetten 
van afvalinzameling. Behalve goede zorg voor de or-
ganisatie, personeel en klanten, houden we op die ma-
nier ook invloed op duurzaamheidsdoelstellingen en 
op lokale werkgelegenheid, zeker ook voor mensen 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt (zoals dat zo 
vreselijk wordt genoemd). 

Informatie over het traject
De tweede toezegging die de PvdA van de wethouder 
vroeg, is een meer interactief  traject voor de komende 
maanden. Emmens: "Gevraagd en ongevraagd wil 
onze fractie worden geïnformeerd over het traject. 
Als we dat nodig vinden, willen we er iets van kunnen 
vinden en kunnen zeggen. Hoewel er ook een formele 
route bestaat waarin we kennelijk niet zoveel te vertellen 
hebben, vinden wij die informele route van groot belang."

Wethouder Hiemstra zegde alle punten toe. 
De visie afvalbeheer is aangenomen.

Ida Gerda Emmens
Raadslid

?
Helpdesk Afvalbeheer
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Passie voor de gevangenis!
Door Hendrikus Loof, fractievoorzitter
Het was alweer even geleden dat ik een voet over de 
drempel van de Hoogeveense gevangenis zette. 
In een vorig leven als jongerenwerker kwam ik er vaak. 
Samen met jongens van een jaar of  15, 16 die ik als 
onderdeel van hun HALT straf  meenam naar een 
echte bajes. Daar maakten ze dan kennis met echte 
boeven. Bijzondere bijeenkomsten leverde dat op. 
Pubers die met een grote mond naar de Grittenborgh 
fietsten en na een paar uur zwaar onder de indruk en 
meestal erg stil huiswaarts keerden.
Op vrijdag 8 februari was ik er weer. Deze keer om 
het werkbezoek van onze tweede kamerleden Agnes 
Wolbert en Ahmed Marcouch op te luisteren. 
Beide PvdA'ers waren op bajestoernee ter voorbereiding 
op het aanstaande debat in de Tweede Kamer over de 
toekomst van de justitiële inrichtingen. 
Voor alle noordelijke inrichtingen dreigt sluiting. 
De gevangenissen, ook de Grittenborgh, doen wat ze 
kunnen om het in Den Haag duidelijk te maken dat 
sluiting van deze inrichtingen in het toch al zwaar 
geplaagde Noorden een slechte zaak is. De PvdA'ers 
werden dus uitgenodigd naar Drenthe te komen en 
gingen daar graag op in.

Lees het hele artikel:

op www.hoogeveen.pvda.nl

Over wegen en verlichting
Onze fractie was benaderd door bewoners van de 
Riegshoogtendijk in Hollandscheveld over de slechte 
staat van het wegdek. Afgelopen week ben ik gaan 
kijken wat er aan de hand is,  heb ik gehoord wat voor 
overlast er is en welke acties zijn ondernomen. 

De situatie
De staat van de weg is verschrikkelijk. De weg is ver-
zakt, er zijn diverse gaten en scheuren en er ligt puin 
op en langs de weg. Bovendien zijn de weg en de stoep 
op veel plekken verzakt, en is op sommige plekken de 
stoep zo hoog door de boomwortels, dan je er nog 
nauwelijks langs kunt. Dat levert gevaarlijke situaties 
op, vooral voor fietsers, brommers en motoren, er is 
sprake van geluidsoverlast en van wateroverlast. 
Niet fijn dus. De bewoners zeiden wel dat de gemeente 
adequaat schade komt reparen als ze dat melden, maar 
dit is slechts een lapmiddel. De gaten en scheuren blijven 
komen, de bewoners zien meer in een structurele 
oplossing.

De aanpak
Op naar wethouder Eerenstein. De wethouder en de 
ambtenaren weten van de situatie, en erkennen dat op 
dit moment slechts wordt opgelapt. Ook zij vinden dat 
het structureel moet worden aangepakt. De Rieg 
Noord en Zuid en het Hoekje staan voor 2013 en 2014 
op de planning. Dit jaar wordt er zowel voor Noord als 
voor Zuid een bewonerscommissie gevormd, om samen 
met de gemeente te kijken wat er moet gebeuren 
(binnen de mogelijkheden die er zijn). Dan volgt aan-
besteding. In 2014 wordt het hele gedeelte aangepakt. 
Tot die tijd worden beschadigingen zo snel mogelijk 
verholpen.

Kapotte verlichting
Een andere inwoner van de gemeente melde ons dat 
er zoveel openbare verlichting kapot is in Hoogeveen. 
Dit behoort tot de portefeuille van dezelfde wethou-
der, dus ook dit meteen maar gevraagd. Als er een 
melding komt van kapotte verlichting, wordt dit binnen 
twee weken gerepareerd. Dit lukt niet altijd, omdat 
onderdelen niet altijd zo snel leverbaar zijn.

Ida Gerda Emmens
Raadslid
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Parkeren in het centrum van Hoogeveen
Wie in het centrum van Hoogeveen wil parkeren, 
moet daarvoor betalen op de tijden die daarvoor 
gelden. Helder en transparant, en voor iedereen gelijk. 
Ongeschreven regels doen daar afbreuk aan, en kun-
nen leiden tot verschillende interpretaties.
Reden voor het College om één lijn te trekken. 
De PvdA kan zich daar in vinden.
Daarbij vindt de PvdA het sympathiek om een 
uitzondering te maken voor trouwerijen en begrafenissen, 
door een aantal parkeervrijstellingen te verlenen. 
In de wetenschap dat ieder aantal vrijstellingen 
willekeurig is, is het voorgestelde aantal van vijf  aan 
de lage kant. Wethouder Tiens Eerenstein heeft op 
voorstel van de PvdA de verdubbelaar ingezet. 
Voortaan zijn Tien(s) kaarten beschikbaar bij trouwe-
rijen en begrafenissen, geldig in het hele gebied waar 
betaald parkeren geldt.

Statement
Woordvooerder Ida Gerda Emmens ging in een stille 
raadzaal in op het voorstel van GroenLinks om de 
parkeerkaart voor medewerkers van de gemeente af  
te schaffen. "Hoewel we GroenLinks kennen als een 
partij met vaak creatieve ideeën en voorstellen, slaan ze 
met hun ophef  over een zogenaamde parkeersubsidie 
voor ambtenaren de plank behoorlijk mis. Wij vinden 
het zeer te betreuren dat een groep mensen, in dit 
geval ambtenaren van de gemeente Hoogeveen, wordt 
afgeschilderd als profiteurs. De parkeerregeling voor 
medewerkers van de gemeente maakt deel uit van de 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Het is niet aan de raad 
om daar een uitspraak over te doen, en al helemaal niet 
om daar via de media een oordeel over uit te spreken. 
Als het doel van GroenLinks hiermee is geweest om in 
de sociale en andere media weer eens flink wat onder-
buikgevoelens aan te wakkeren, dan is men daar goed 
in geslaagd. Maar laat ik hierbij even uw eigen landelijke 
voorman Bram van Ojik citeren uit een interview vorig 
jaar oktober:
‘De politiek spreekt teveel over ambtenaren als kosten-
post, als anonieme factor waar geld uit te halen is. 
Er hangt een sfeer omheen die gewoon niet klopt, 
dat ambtenaren alleen geld kosten en niets opleveren. 
Dat irriteert me bovenmatig.' (republic.nl) Einde citaat
Het mag derhalve duidelijk zijn hoe onze fractie hier 
tegenover staat."
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Klik op de link voor 
een directe verbinding.

Nieuwsgierig naar de PvdA? 
www.pvda.nl/
aanmelden_belangstellende

Lid worden? 
www.pvda.nl/aanmelden_lid

Inhoud & Vorm Nieuwsbrief: 
Wolter Dekker en Bert Anthonisse

Reacties aan: Bert Anthonisse 
bertus33@planet.nl

Geen Nieuwsbrief meer?

Stuur bericht aan Wolter Dekker: 

wolterdekker@pvdahoogeveen.nl

Fractiegegevens per 15 november 2012 
 

Naam E-mail Adres Telefoon Functie Programma’s 
Hendrikus  
Loof 

hendrikusloof@pvdahoogeveen.nl  
 

Vondelstraat 15, 
7901 HP, 
Hoogeveen 

06-50507137 Fractievoorzitter Duurzaamheid en mobiliteit 
Veilig 
Bestuurt 

Mark 
Tuit 

marktuit@pvdahoogeveen.nl  Otto Zomerweg 54, 
7313 AJ, 
Hollandscheveld 

06-19506162 Wnd. fractievoorzitter Ontwikkelt 
Meedoen 
Wijken en dorpen 

Ida Gerda 
Emmens 

idagerdaemmens@pvdahoogeveen.nl De Waring 31, 
7908 LG, 
Hoogeveen 

06-55998261 Fractiesecretaris Duurzaamheid en mobiliteit 
Ondernemen en werken 
Bestuurt 

Gert  
Huijgen 

gerthuijgen@pvdahoogeveen.nl  Aardenburg 40, 
7906 DD, 
Hoogeveen 

06-13466549 Cie voorbereiding 
jaarrekening; begel.cie 
accountant; presidium 
2e fractiesecretaris 

Ondernemen en werken 
Talentontwikkeling 
Financiën 

Inge  
Oosting 

ingeoosting@pvdahoogeveen.nl Prieswijk 69, 
7916 RP,  Elim 

06-14257515 
 

Raadslid Meedoen 
Talentontwikkeling 
Wijken en dorpen 
Financiën 

Wolter  
Dekker 

wolterdekker@pvdahoogeveen.nl 
 

Tapuitlaan 82, 
7905 CZ, 
Hoogeveen 

06-12091298 Raadslid Ontwikkkelt  
Meedoen 

Henk  
van de 
Weg 

henkvandeweg@pvdahoogeveen.nl Jennerstraat 224, 
7909 EG, 
Hoogeveen 

06-13403219 1e opvolger Ontwikkelt 
Talentontwikkeling 

 OMBUDSTELEFOON  06-27532575   
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