
Jaarvergadering 
PvdA Afdeling Hoogeveen

Dinsdag 26 maart 2013, 20.00 uur, 
Wijkcentrum De Weideblik, De Ploeger 12

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag jaarvergadering 20 maart 2012
3. Jaarverslagen 2012
4. Financieel verslag 2012
5. Kascommissie
6. Verslag raadsfractie 2012
7. Bestuursverkiezingen
8. Congres
9. Gewest
10.Rondvraag en Sluiting

Na de pauze, 21.15 uur, 
in gesprek met Keklik Yücel, 
lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA, 
over het kabinetsbeleid en de koers 
van onze partijgenoten in Den Haag.

Breed draagvlak organiseren
De Nederlandse economie verkeert helaas nog 
altijd in zwaar weer. Achter de cijfers van het 
CPB gaan duizenden gezichten schuil van men-
sen die hun baan zijn kwijtgeraakt 
of die leven in onzekerheid.
Het is aan het kabinet en onze partij de taak om 
die onzekerheid waar mogelijk kleiner te maken. 
En dus bezuinigen we niet extra in het moeilijke 
jaar 2013.

In 2014 worden er extra maatregelen genomen om 
de begroting in evenwicht te brengen. Maatrege-
len die soms ook pijnlijk zullen zijn en die we 
idealiter niet hoefden te nemen. Juist daarom 
streven we naar breed draagvlak. Bij de sociale 
partners, bij de oppositie en in de samenleving.
Eerlijk delen en banen staan voor ons daarom 
voorop. De koopkracht voor mensen tot 
modaal moet behouden blijven, net als de werk-
gelegenheid.

De leden van de Kamerfractie bezoeken de 
komende weken de afdelingen om verdere 
toelichting te geven. 
Keklik Yücel komt dus naar Hoogeveen.

Keklik Yücel, Tweede Kamerlid PvdA 
(Emancipatie, Arbeid en Zorg, Integratie 
en Inburgering) komt op 26 maart naar 
de jaarvergadering van de PvdA om tekst 
en uitleg te geven over het kabinetsbeleid.
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De PvdA Hoogeveen is zeer teleurgesteld in het besluit van staatssecretaris Teeven 
om De Grittenborgh op 1 januari 2014 te sluiten. In de a.s. jaarvergadering zal een 
petitie worden opgesteld en hopelijk door zoveel mogelijk leden worden getekend. 

Die petitie wordt dezelfde avond overhandigd aan PvdA kamerlid Keklik Yücel. 
Kom dus in grote getale naar de jaarvergadering op 26 maart!



Aanpak Stationsplein in de gemeenteraad.
Donderdag 28 februari was het dan weer zover: 
ik mocht in het mening vormende deel van de 
raadsavond aan de bak met het onderwerp 
“Vaststellen grondexploitatie herinrichting Stationsplein”.
Leuke bijkomstigheid was dat dit agendapunt betrekking 
heeft op de Structuurvisie zoals die door de gemeente-
raad destijds, toen ik er nog in zat, is aangenomen.

Er is al heel veel gebeurd in het Stationsgebied en nu is 
het Stationsplein aan de beurt om op de schop te gaan. 
Een en ander was al in de begroting 2013 vastgelegd en 
de gehele gemeenteraad was in november 2012, met het 
bijbehorende bedrag, akkoord.

In  feite was de clou van het verhaal dat een deel van de 
uitvoeringkosten gehaald moeten worden uit een ander 
aanliggend onderdeel van het stationsgebied (plan D). 
Je neemt dan een voorschot op een terrein dat nog 
ontwikkeld moet worden en waarmee dan dit geld later 
terug verdiend moet worden. Het Stationsplein en dit 
deelgebied plan D liggen aan elkaar en zijn dus op elkaar 
aangewezen. 

Met name Gemeentebelangen vond dat de (economische) 
situatie in Hoogeveen zo drastisch was veranderd in een 
paar maanden (sinds de begroting 2013) dat het niet 
verantwoord was om dit geld bestemd voor het Stations-
plein ook echt daaraan te besteden.  
Ik zal het niet te ingewikkeld maken maar als hierbij het 
oorspronkelijke plan was losgelaten zou er van de 
€ 1.400.000,= slechts € 300.000,= beschikbaar zijn voor 
andere bestemmingen (€ 800.000,= blijft in de grondex-
ploitatie zitten en we missen projectspecifieke subsidie 
van € 300.000,= BDU).

Een van mijn argumenten was dan ook dat bij het niet 
door laten gaan van dit werk, we over enkele jaren met 
achterstallig onderhoud zitten waarmee we uiteindelijk 
waarschijnlijk meer geld kwijt zijn dan we nu zogenaamd 
“besparen” (of  uitgeven aan iets anders).
Uiteindelijk bleek Gemeentebelangen dan ook de enige 
die tegen het op de schop nemen van het Stationsplein 
was.  Verder werd er nog wat gesteggeld over de manier 
waarop je Hoogeveense bedrijven (meer) kunt inzetten 
bij dit soort projecten. 

Als PvdA vinden wij het vanzelfsprekend dat de wethou-
der ervoor zorgt dat de belangen van de Hoogeveense  
ondernemers altijd goed worden meegenomen dat wij 
telkens weer het benoemen ervan een open deur 
vinden.Saillant detail: op mijn vraag of  het gescheiden 

afvoeren van het regen/hemelwater (dus niet via de 
riolering) is meegenomen in het plan kon ik aan de 
reactie van de wethouder zien dat hier niet over ge-
sproken was.  Wellicht was het al wel integraal mee-
genomen maar  vanuit de waterzuivering zijn dit 
belangrijke maatregelen die meer tussen de oren 
moeten komen te zitten.

In het besluitvormende deel van de raadsvergadering  
is de “grondexploitatie herinrichting Stationsplein” 
door de raad vastgesteld. Het verouderde Stations-
gebied wordt weer een visitekaartje voor de Hooge-
veen bezoekende treinreizigers.

Henk van de Weg
Eerste opvolger Raadslid
henkvandeweg@pvdahoogeveen.nl

Agenda
 

26 maart 20.00 uur Weideblik
Jaarvergadering PvdA Hoogeveen

28 maart 19.00 uur
Raadsavond, Raadhuis Hoogeveen

04 april 19.00 uur Salawaku
In gesprek met: Feestcommissie 
50 jaar bestaan Molukse wijk in 
Hoogeveen 

11 april 19.00 uur
Raadsavond, raadhuis Hoogeveen

27 april
Landelijk congres, Leeuwarden
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Het millenniumbos: een bos van ons allemaal
Op 20 december 2007 nam de Hoogeveense gemeenteraad een 
motie van de PvdA en GroenLinks aan waardoor Hoogeveen zich 
aansloot bij een steeds langere rij van Millennium Gemeenten. 

    Een Millennium Gemeente  
    draagt samen met haar inwoners 
    bij aan het behalen van de VN  
    Millenniumdoelen: acht interna 
    tionale afspraken om de armoede 
    in de wereld te halveren. Zij doen 
    dit door initiatieven uit de bevol 
    king te stimuleren en door duur-

zaam beleid en eerlijke handel. Steeds vaker komen lokale initia-
tieven voort uit de gemeenschap. 
Op zaterdag 16 maart kwam in Hoogeveen zo’n bijzonder 
initiatief  voor het voetlicht: plantdag voor de bomen van het 
millenniumbos. Alle Hoogeveners konden een boom kopen 
om dit bos te vullen, variërend in prijs van  € 0,50 tot € 37,50. 
Voor elk wat wils. Binnen twee maanden waren alle bomen 
verkocht. Ook de PvdA fractie heeft een boom aangeschaft, 
een wintereik.

Een kort verslag
Zaterdag om 11 uur zijn Hendrikus, Henk en ondergetekende 
present in de voor de gelegenheid geplaatste tent, gewapend 
met een schep (Hendrikus en Henk) en voorzien van stevig 
schoeisel (Hendrikus en Ida Gerda). Commissaris van de Ko-
ningin Jacques Tichelaar houdt een toespraakje, en plant (met 
behulp van een kraantje) de eerste boom. Daarna kunnen we 
zelf  aan de slag, geïnstrueerd door fractiegenoot en onze eigen 
millenniumman Mark Tuit. We mogen zelf  een plek kiezen om 
de boom neer te zetten, en zelf  een kuil graven. Gelukkig heeft 
Henk ervaring. Hij weet dat er een paal bij  moet voor de ste-
vigheid, en hoe we de band van boom naar paal het beste vast 
kunnen maken. Ook altijd goed voor de onderlinge band in de 
fractie. De boom die ik zelf  heb gekocht zetten we er naast. 
Veel te dicht, volgens de aanwezige hoveniers, dus dat doen we 
nog een keer overnieuw.  Na een poosje kijken we voldaan naar 
de twee bomen: ze staan er mooi bij vinden we zelf. We vragen 
ons af  of  we ze ooit weer terug kunnen vinden als alles flink 
gaat groeien, en zijn het er al snel over eens dat het daar niet 
om gaat in ons geval. 

Overal zijn mensen bezig bomen te planten, er zijn zeven ver-
schillende in diverse maten. Wij gaan weer naar huis, het bos 
wordt in de loop van de dag verder gevuld. Een mooi initiatief  
van Hoogeveen Millennium Gemeente. Het is een prachtige 
manier om een bos te maken, een bos van iedereen. We dragen 
allemaal ons boompje bij, vele kleintjes maken één groot bos.

Ida Gerda Emmens
Raadslid
idagerdaemmens@pvdahoogeveen.nl
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Een mooie maar koude zaterdag, op stap met Visio.
Afgelopen zaterdag 23 maart is de PvdA op stap geweest met deelnemers van Visio. 
Alle mensen waren slechtziend tot blind. 
De reis ging deze ochtend naar Brunstinge en op het programma stond een bezoek aan 
het boerenleven. 
Bestuurs- en fractieleden gingen mee als vrijwilliger bij dit maandelijkse uitje.

Ontzettend mooi en dankbaar werk, maar het betekende ook de start van onze sociale tour. 
De sociale tour van de PvdA fractie houdt in dat we ons de komende maanden willen verdiepen in de gevolgen 
van de komende grote veranderingen op het gebied van de jeugdzorg, de sociale werkvoorziening en de AWBZ. 
Dat doen we o.a. door veel instellingen te bezoeken en soms, zoals op deze dag, 
als vrijwilliger deel te nemen. 
Op deze manier krijgen we informatie van vrijwilligers of  bestuursleden die ons kunnen helpen bij het nemen 
van besluiten in de gemeenteraad. 

Een betere start van onze sociale Tour dan deze ochtend met mensen van Visio hadden we ons niet kunnen 
wensen. Maar ook de mensen van Visio vonden de ochtend zeer geslaagd, of  zoals Debbie zei: “Ik heb nu mooi 
een beeld van de PvdA-fractie in 
Hoogeveen, ik denk dat ik op jullie ga stemmen!” 

Een mooie bijkomstigheid van deze mooie maar wel erg koude zaterdag.....

Mark Tuit, Raadslid
marktuit@pvdahoogeveen.nl
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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
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