
Grittenborgh en Veldzicht: 
de strijd is nog niet gestreden

De komende week reist een delegatie van personeel, 
sympathisanten, raadsleden en burgemeesters uit Hooge-
veen en Hardenberg naar Den Haag. Op donderdag 18 
april praat een tweede kamercommissie de hele dag over 
de plannen van Teeven om 340 miljoen te korten op het 
gevangeniswezen. 
    De gevolgen voor onze regio zijn rampzalig: meer dan 
1.000 mensen op straat. De PvdA fractie is volop betrokken 
bij de strijd en gaat ook mee naar Den Haag. 
    Afgelopen week waren we in Balkbrug bij Veldzicht 
voor een werkbezoek van raads- en statenleden van de 
PvdA. Ook Keklik Yücel, tweede kamerlid voor de PvdA 
was aanwezig. Het was een indrukwekkend bezoek aan 
een indrukwekkende instelling. 

Hieronder de tekst uit De Stentor van 13 april jl.

"Er moet worden bezuinigd, er moeten keuzes gemaakt 
worden", zegt PvdA-kamerlid Keklik Yücel tijdens het 
werkbezoek aan de met sluiting bedreigde tbs-kliniek 
Veldzicht. "Maar ik heb nieuwe elementen gehoord 
waarmee ik naar mijn fractie in Den Haag ga. 
Ik heb gezien dat sluiting van Veldzicht een hele zware 
wissel trekt op de kleine kern Balkbrug, maar ook dat de  

kliniek veel sterke punten heeft die niet zomaar 
mogen verdwijnen." Beloftes richting directie en 
medewerkers van Veldzicht kan ze niet doen. 
    Wel is Yücel verbaasd dat het punt 'resocialisatie 
bij de bron', dat altijd als sterk argument gehanteerd 
wordt in de discussie, hier niet geldt. 
    "Het is eigenlijk nooit een item geweest", reageert 
directeur behandeling Karin ten Brinck op het 
argument. "Wij weten dat dit voor onze doelgroep, 
waarvan een groot deel verstandelijk beperkt is, 
niet geldt. Dat wordt bovendien bevestigd door 
onze patiënten." 
    Algemeen directeur Nienke Feenstra stipt tijdens 
het werkbezoek van de PvdA'ers nog aan dat er 
binnen Justitie gezocht wordt naar 'werk voor werk' 
oplossingen voor het personeel. 
    "Dat wordt binnen de poort gezien als een doekje 
voor het bloeden. Het vervangende werk zal vooral 
in het westen te vinden zijn waardoor de reistijden 
lang en onhandig zijn. Met wisselende diensten is 
dit niet echt een oplossing. Bovendien geldt voor 
onze zorgmedewerkers dat ze niet zomaar even 
elders ingezet kunnen worden. Hun specialisme is 
geënt op Veldzicht." Feenstra verwacht dat de 
beleidsbepalers binnen drie jaar spijt krijgen als de 
babyboomers stoppen met werken. 
    "Krijg dan nog maar eens personeel met de juiste 
instelling. Wie wil zich nu nog door de patiënten 
laten slaan en bespugen?"

(bron De Stentor)
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Werkgelegenheid: absolute noodzaak!
Sinds enige tijd verkeert de gemeente Hoogeveen in 
de landelijke top van gemeenten met de hoogste 
werkloosheidscijfers. Dat is dramatisch en moet op 
alle mogelijke manieren worden bestreden. 
In de gemeente Assen heeft de PvdA-fractie in 2011 
een voorstel gedaan om werkloze jongeren werk-
ervaring te laten opdoen bij de politie. 
Het gaat dan om ondersteunende administratieve 
taken. Het voorstel leidde tot een succesvolle pilot 
in Assen. Ons kamerlid Ahmed Marcouch heeft er 
vervolgens via een motie in de Tweede Kamer voor 
gezorgd dat de pilot in heel Nederland kan worden 
uitgerold. 
Onlangs hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan 
het College om inzicht te krijgen in wat er in Hooge-
veen op dit gebied gebeurt. Tot onze vreugde meldde  

het College dat er ook in Hoogeveen concrete plannen 
bij de politie zijn om jonge werklozen ondersteuning 
te laten bieden bij administratieve taken.
In september start een opleiding in Hoogeveen voor 
6 jongeren. Ze gaan 4 dagen per week bij de politie 
aan de slag en 1 dag in de week naar school. 
En zo draagt ook de politie haar steentje bij 
op dit vlak, hulde!

Hendrikus Loof, fractievoorzitter
hendrikusloof@pvdahoogeveen.nl
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Agenda
18 april, 19.30 uur 
fractievergadering, Raadhuis, Hoogeveen

24 april, overleg Drentse Staten- 
en raadsfracties PvdA, Assen

25 april, 19.00 uur
Raadsavond, Raadhuis, Hoogeveen

27 april, Leeuwarden, Congres
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Ons 
Kent 
Ons

Ellen Boersma, nieuw bestuurslid
Waar sta ik voor?
Ik sta voor een eerlijke, sociale samenleving met oog, zorg en respect 
voor elkaar. Na jarenlang intensief  betrokken geweest te zijn bij het 
Jeugd- en Jongerenwerk binnen Hoogeveen ben ik nu alweer enkele jaren 
actief  binnen de politiek. Nog steeds zal ik mij waar nodig en gewenst  
inzetten voor jongeren. Mijn hart ligt bij de sociale pijler, waarvan met 
name de Jeugdzorg, maar zeker ook bij de zorg in het algemeen. 
Ook het milieu heeft mijn aandacht en verder eigenlijk alles waar het gaat 
om politieke keuzes, in het bijzonder voor Hoogeveen.

Waar ga ik voor?
Ik ga ervoor met mijn inzet binnen het bestuur en in samenwerking 
met de fractie en wethouder een mooi, sociaal en leefbaar Hoogeveen 
te helpen versterken. Een aanspreekpunt te zijn via de sociale media 
en persoonlijk voor de PvdA.
Graag help ik daarbij de kracht van de partij uit te dragen!

Bert Anthonisse, nieuw bestuurslid
Waar sta ik voor?
Vanaf  mijn veertiende jaar ben ik doorlopend lid geweest van vakbonden, 
politieke partijen en zangkoren. Meestal was ik niet passief  lid maar actief  
in een werkgroep of  het bestuur, meestal als secretaris, soms als voorzitter. 
In die jaren heb ik geleerd en ondervonden dat een goede communicatie en 
duidelijkheid over wat wel en niet kan belangrijk is.

Waar ga ik voor?
Goede samenwerking binnen het bestuur, helder overleg met de fractie, 
wethouder en de leden zijn van doorslaggevend belang voor een plaatselijke 
afdeling van een nationale politieke partij. Vanuit ons bestuur wil ik onze 
mensen in het Algemeen Bestuur van Hoogeveen en onze wethouder in het 
Dagelijks Bestuur waar nodig en mogelijk helpen. Bij veel onderwerpen zal 
de plaatselijke afdeling een belangrijke rol spelen, op de achtergrond.
De communicatie met onze leden verder verbeteren, werken aan leden-
behoud en -uitbreiding van het aantal leden vind ik ook belangrijk.

Pagina 3 van 6



PvdA	  posi*ef	  kri*sch	  over	  S*muleringsplan	  Bouw	  
In	  de	  afgelopen	  Raadsvergadering	  was	  het	  S5muleringsplan	  Bouw	  Hoogeveen	  aan	  de	  orde,	  het	  kan	  u	  haast	  niet	  zijn	  
ontgaan.	  In	  dit	  plan	  wordt	  een	  aantal	  voorstellen	  gedaan	  om	  te	  proberen	  de	  woningbouw	  uit	  het	  slop	  te	  halen	  en	  
mensen	  tot	  het	  investeren	  in	  hun	  huis	  te	  bewegen.	  Met	  de	  meeste	  van	  deze	  voorstellen	  kon	  de	  PvdA	  frac5e	  prima	  
uit	  de	  voeten.	  
We	  hadden	  wel	  een	  paar	  kri5sche	  noten	  (bijna	  als	  enige	  frac5e).

• De	  bijdrage	  van	  de	  ondernemers	  is	  erg	  beperkt.	  Behalve	  een	  kor5ng	  op	  de	  kavelprijs	  in	  Erflanden	  zien	  we	  
verder	  geen	  bijdrage.	  Wij	  vinden	  dit	  teleurstellend.	  We	  hebben	  de	  ondernemers	  dan	  ook	  opgeroepen	  ac5ef	  
mensen	  te	  verleiden	  tot	  het	  doen	  van	  investeringen	  en	  niet	  alleen	  mee	  te	  liften	  op	  het	  plan	  van	  de	  gemeente.

• De	  Pvda-‐frac5e	  heeK	  het	  idee	  dat	  sommige	  maatregelen	  niet	  echt	  crisis-‐gerelateerd	  zijn	  maar	  er	  als	  het	  ware	  
aan	  de	  haren	  bij	  gesleept	  zijn.	  Een	  daarvan	  is	  het	  voorstel	  de	  bouwregels	  voor	  kleine	  bouwwerken	  te	  vereen-‐
voudigen.	  Het	  betekent	  dat	  de	  bouwtechnische	  toets	  	  voor	  kleine	  bouwwerken	  aan	  de	  voorkant	  vervalt	  
(net	  als	  nu	  al	  aan	  de	  achterkant	  van	  het	  pand).	  	  Wij	  zijn	  bang	  voor	  verrommeling.	  Na	  enig	  beraad	  hebben	  we	  
alsnog	  besloten	  hiermee	  akkoord	  te	  gaan,	  het	  is	  eerst	  voor	  een	  jaar.	  We	  houden	  wel	  	  nadrukkelijk	  de	  vinger	  
aan	  de	  pols.	  

• We	  hebben	  tegen	  de	  tijdelijke	  instandhoudingstermijn	  voor	  ongewenste	  ontwikkelingen	  bestaande	  bedrijven	  
gestemd.	  	  Deze	  heeK	  als	  doel	  ongewenste	  ontwikkelingen	  bij	  bestaande	  bedrijven	  5jdelijk	  in	  stand	  te	  laten	  
omdat	  zij	  vanwege	  de	  economische	  omstandigheden	  niet	  kunnen	  verplaatsen.	  Het	  CDA	  probeerde	  5jdens	  
een	  interruptie	  nog	  even	  te	  doen	  alsof	  wij	  dus	  liever	  bedrijven	  failliet	  zouden	  zien	  gaan.	  Dit	  is	  vanzelfsprekend	  
flauwe	  kul.	  Wij	  vinden	  dat	  de	  gemeente	  deze	  ontwikkelingen	  echter	  niet	  heeK	  veroorzaakt	  en	  zien	  geen	  
reden	  deze	  maatregel	  te	  steunen.	  

• De	  PvdA	  frac5e	  is	  tevens	  scep5sch	  over	  het	  afschaffen	  van	  welstand	  voor	  bepaalde	  gebieden.	  Wij	  geloven	  
niet	  dat	  de	  welstand	  nu	  een	  grote	  blokkade	  voor	  bouwac5viteiten	  oplevert.	  	  

• We	  wilden	  zekerheid	  over	  de	  leerwerkplaatsen	  voor	  mensen	  die	  worden	  opgeleid	  in	  de	  bouw.	  
Deze	  toezegging	  heeK	  de	  wethouder	  ons	  gedaan.	  In	  het	  plan	  wordt	  hierin	  voorzien.	  
Het	  gaat	  ons	  als	  PvdA-‐frac5e	  niet	  alleen	  om	  de	  bouw	  van	  nu	  maar	  ook	  om	  de	  bouw	  straks	  
en	  de	  werknemer	  van	  de	  toekomst!	  	  	  	  

Wij	  hopen	  dat	  de	  aangenomen	  voorstellen	  leiden	  tot	  een	  forse	  impuls	  van	  de	  bouw	  in	  Hoogeveen.	  
Uiteindelijk	  moeten	  we	  het	  immers	  samen	  doen.	  Poli5ek,	  ondernemers	  en	  burgers!	  
De	  PvdA-‐frac5e	  heeK	  hier	  met	  haar	  posi5ef	  kri5sche	  benadering	  graag	  haar	  steentje	  aan	  bijgedragen.

Wolter Dekker  
Raadslid
wolterdekker@pvdahoogeveen.nl
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Wanneer zien we het licht?
In 2012 is het beleidsplan openbare verlichting 
vastgesteld in de gemeenteraad. De PvdA heeft 
er toen op aangedrongen om bij beslissingen 
hierover vooral de bewoners die het aangaat te 
betrekken.

In de raadsvergadering van 14 maart stond het project 
'Hoogeveen verlicht bewust' op de agenda. Er werd 
een toelichting gegeven over de ontwikkelingen op 
het terrein van de openbare verlichting in Hoogeveen. 
Heleen Liefting van bureau Licht en Donker gaf  een 
klein college over verlichting.

Veiligheid
Ze had het onder andere over veiligheid. Verkeers-
veiligheid en sociale veiligheid. Voor de verkeers-
veiligheid willen we langs bepaalde wegen verlichting 
hebben. Dat hoeft niet heel veel te zijn, denk je dan. 
Heleen vertelde dat weinig verlichting voldoende kan 
zijn om de weg te kunnen zien, maar te weinig licht-
punten betekent dat je ogen zich steeds opnieuw moeten 
aanpassen, wat slecht is voor je zicht en voor je con-
centratie. 
Sociale veiligheid heeft te maken met hoe veilig we 
ons voelen. Als een fietspad verlicht is, vinden we 
dat vaak prettig.
Maar hoe zit het dan met de donkere 
bosschages daar omheen? Hoe veilig is het werkelijk? 

Met oranje licht kun je geen gezichten herkennen, 
met blauw licht kun je geen afstand inschatten. 
Groen licht is heel prettig aan de ogen.

Licht uit, spot aan?
Zo simpel is het dus allemaal niet. Elk voordeel heb 
z'n nadeel, zeg maar. Richt je een lamp heel specifiek, 
dat is het ergens anders donker. 
Verlicht je een groot gebied, dan heb je misschien 
veel lichtvervuiling. Ook met reflecterende 
markering is veel te doen. Veel redenen om goed 
te kijken wat op welke plek de beste verlichting 
(of  niet-verlichting) is. 
Met mensen die verstand hebben van verlichting 
en die ervaringen uit andere gemeentes kunnen 
vertalen naar de Hoogeveense situatie. 
En met de bewoners.

Wél in mijn achtertuin
Dat is precies wat de gemeente gaat doen. Samen 
met bewoners kijken naar de wensen en naar de 
mogelijkheden. Dat betekent niet dat er overal 
lichtpunten komen. En ook niet dat ze overal 
verdwijnen. Het betekent dat er verlichting is 
waar het nodig is, op momenten dat het nodig is. 
    De PvdA is blij dat de gemeente het op deze 
manier aanpakt, en ook bewoners informeert 
over de mogelijkheden en de voor- en nadelen, 
zodat ze kunnen meepraten en meedenken wat 
in hun situatie het meest optimaal is.

Ida Gerda Emmens
Raadslid
idagerdaemmens@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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