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Valentijnsactie PvdA schot in de roos, positief,  
klein gebaar, groot geluk. (pag.4) 
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Henk Diephuis. Ook Lammie Blokzijl is helaas 
overleden na jaren tussen vrees en hoop en leven 
met kanker. Zij was het thuisfront en stille kracht 
voor onze Klaas Blokzijl. Een onvermoeibaar 
raadslid en vraagbaak voor velen   
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Van de voorzitter 

Het is maart 2013 en eigenlijk zijn we in het 
bestuur van de Partij van de Arbeid in Hoogeveen 
al bezig met maart 2014. Om precies te zijn; 19 
maart 2014! Dat is de dag waarop de 
gemeenteraadsverkiezingen zijn. Dus alle acties 
die nodig zijn om de verkiezingen voor te bereiden 
zijn in volle gang. 
Zo ook de ledenvergadering van 26 maart 
aanstaande. Instellen van de 
kandidaatstellingsadviescommissie die vanaf 1 
september aan de slag gaat om een advies uit te 
brengen voor het samenstellen van de lijst van de 
PvdA in de gemeente Hoogeveen. De leden 
stemmen hierover in de ledenvergadering van 26 
november. 
 
Maar er gebeurt natuurlijk meer. Landelijk zijn we 
niet altijd even gelukkig met de keuzes die 
gemaakt worden. Maar dat hoort er bij als je 
regeert, als je verantwoordelijkheid neemt. Forse 
bezuinigingen zijn het, en probeer dat maar eens 
op een eerlijke manier te doen. Het raakt 
iedereen, dat is inmiddels duidelijk. We moeten er 
allemaal aan wennen dat het niet vanzelfsprekend 
is dat je ieder jaar iets meer krijgt, het liefst meer 
dan de inflatie, dan ga je er echt op vooruit. Nu 
staat dat stil. Nu wordt de PvdA belangrijk!  
Wij moeten er op toezien dat de sterkste 
schouders de zwaarste lasten dragen. Daar staan 
we als PvdA voor! Daarom is het ook goed dat we  
 
 

 
 
in de regering zijn gaan zitten en 
verantwoordelijkheid genomen hebben. Nu 
hebben we een stem om op te komen waar we 
voor staan. 
 
En juist nu moeten we ook achter de PvdA blijven 
staan. Als we geen verantwoordelijkheid hadden 
genomen en niet in de regering hadden 
plaatsgenomen, hadden we ook niet de 
mogelijkheid om voor onze mensen op te komen. 
Dus, hoe moeilijk sommige keuzes ook zijn, we 
blijven de PvdA steunen! 
Dat is vooral landelijke politiek. We zien vaak dat 
bij verkiezingen de landelijke trend een rol speelt.  
 
We gaan er maar vanuit dat in maart 2014 de 
trend is omgebogen. Tot die tijd zijn we bezig met 
de voorbereidingen van de 
gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf 26 maart kan 
een ieder zich aanmelden bij de adviescommissie 
voor de lijst van de gemeenteraad. We gaan er 
van uit dat er veel enthousiaste leden zich 
melden, zodat we een mooie lijst krijgen bij de 
verkiezingen van volgend jaar. 
 
Ik zie u graag op de ledenvergadering 26 maart 
aanstaande! 
 
Met vriendelijke groet, 
Theo Jonker 
Voorzitter PvdA afdeling Hoogeveen  

 

Doe mee met ons! 
 
Stel je kandidaat voor het bestuur van 
de afdeling 
 

Werp je op om PvdA-raadslid te 
worden 
 
Help mee met de spetterende 
verkiezingscampagne voor de raad in 
2014  
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Jaarvergadering PvdA 

afdeling Hoogeveen 

 
Uitnodiging 
Dinsdag  26 MAART 2013 
Aanvang 20.00 uur 
 
De Weideblik 
Ploeger 12  (Winkelcentrum De Weide) 
Hoogeveen  
 
Agenda. 

1. Opening en mededelingen 
2. Verslag jaarvergadering 20 maart 

2012 
3. Jaarverslagen 2012 

 Secretaris van de afdeling 

 Congresafgevaardigde 

 Gewestelijk afgevaardigden 

 60+ groep 

 Permanente Campagnecommissie 
(PC) 

4. Financieel verslag 2012 
5. Kascommissie 

 Verslag en goedkeuring over 2012 

 Benoeming leden voor 2013 

6. Verslag raadsfractie over 2012 en 
een vooruitblik op 2013 

7. Bestuursverkiezingen  
Er zijn 2 vacatures ontstaan in de loop 
van het jaar 

        Het bestuur stelt voor Ellen Boersma  
              als bestuurslid te benoemen   

 

Kandidaten kunnen zich tot aanvang van de 
vergadering aanmelden bij het bestuur. 

Zie namen en adressen achterin de Rooie Vener. 

 
8. Benoemen afgevaardigde naar het 

Congres 
       Voorstel Wolter Dekker . Reserve? 
9. Benoemen afgevaardigden naar de 

Gewestelijke Vergaderingen. 
       Voorstel Lucie Nieboer  
             en Beerend de   Weerd  
10. Rondvraag. 
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Valentijnsactie PvdA 
Hoogeveen schot in de 
roos 
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 

  
 
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 waardering 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 je 
inderdaad 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 Valentijnsdag 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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Verslag jaarvergadering 
20 maart 2012 
Aanwezig 25 leden. 
Met kennisgeving afwezig Femke Kaldenberg, 
Wolter Dekker, Inge Oosting, José Bruins Slot en 
Gert Huijgen. 
 
Om 20 uur opent de voorzitter Theo Jonker de 
vergadering. 
Hij vertelt dat na de pauze Eddy Veenstra, fractie 
voorzitter van de PvdA fractie van de Provinciale 
Staten  aanwezig zal zijn om ons iets te vertellen 
over de fractie, hun werk enz. en daar met ons over 
in gesprek te gaan. 
 
De jaarverslagen. 
Congres verslag. 
Martin Siers deelt mee dat de helft van de door 
onze afdeling ingediende amendementen zijn 
aangenomen. 
  
Financieel verslag. 
Door de uitgaven voor het eeuwfeest ontstond een 
negatief saldo. De gelden in totaal € 900,00 die 
daarvoor beschikbaar gesteld werden moeten nog 
uitgekeerd worden. 
De financiële ondersteuning van € 1700,00 à 
€1800,00 die wij van uit de partij krijgen  voor het 
symposium wordt pas in 2012 uitgekeerd. Er zijn 
dus nog enige te innen vorderingen. 
De schulden, rekeningen voor het eeuwfeest, zijn 
inmiddels betaald. 
In het vervolg moeten rekeningen zo spoedig 
mogelijk bij de penningmeester ingeleverd worden 
zodat ze direct betaald kunnen worden. Ze mogen 
niet blijven liggen. 
Wij krijgen een afdracht van het partij bestuur. Daar 
zullen we zo zuinig mogelijk mee om gaan met als 
doel te sparen voor nog komende verkiezingen. 
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de 
drukkosten van de Rooie Vener € 210,00 meer zijn 
dan het vorige jaar. Voorstel: geef belangstellenden 
een digitale versie. 
Hier wordt mee ingestemd. De extra kosten 
ontstonden door een speciale  uitgave ter 
gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de 
afdeling. 
Ook werd er gevraagd of de kleine spaarrekening 
over geheveld kan worden naar de grotere. 
Kascommissie 
De vergadering verleent, op voorstel van de 

kascommissie gevormd door Bert Bouwmeester en 
Nico Dolmans, de penningmeester decharge. 
Bert geeft de raad de fractieleden er op aan te 
spreken als de financiële verplichtingen, die zij ten 
opzichte van de afdeling zijn aangegaan niet zijn 
nagekomen. Het is raadzaam dat ze alles betaald 
hebben voor het eind van het jaar ook om het jaar 
goed te kunnen afsluiten. 
Rekeningen direct te betalen en niet maanden later. 
Dingen door de penningmeester te laten betalen en 
niet door leden die dan terug betaald moeten 
worden. Koop op rekening. 
 
Lucie Nieboer zegt dat dit niet altijd mogelijk is. 
Soms wordt er iets bij een speciale winkel gekocht, 
cadeau voor een afscheid van iemand, 
kraamcadeau of voor een attentie voor een 
bezoekend politicus die een avond voor de afdeling 
verzorgt. Bij de betreffende winkels is het niet 
mogelijk op rekening te kopen. 
 
Hendrikus Loof merkt op dat alle raadsleden aan 
hun financiële verplichtingen voldaan hebben. 
 
Benoeming nieuwe kascommissie  
Henk Prigge was reserve gaat nu samen met Nico 
Dolmans de kas controleren. 
Bert Anthonisse wordt de nieuwe reserve. 
 
 Alle overige verslagen worden goedgekeurd. 
 
Afgevaardigde voor het congres Wolter Dekker 
wordt benoemd met Femke Kaldenberg als reserve. 
 
Afgevaardigden voor de gewestelijke vergadering  
Beerend de Weerd en Lucie Nieboer worden 
benoemd. 
  
Rondvraag 
Hennie Buurmeijer vraagt of het crematorium er 
echt gaat komen. 
De aanbestedingsprocedure is gestart. Vindt in mei 
zijn beslag. Men hoopt dat de Hoogeveense 
uitvaartbedrijven zich gezamenlijk gaan inschrijven. 
Allerlei voorzieningen op diverse locaties kunnen 
dan verdwijnen. 
Martin Siers mist bij het raadsverslag informatie 
over de financiële situatie van de gemeente. 
De voorjaarsnota en de begroting werden in een 
ledenvergadering besproken. 
De gemeente is vroegtijdig gaan bezuinigen 
daardoor is tijdig op eventuele bezuinigingen 
ingespeeld. Dit voorkwam problemen.        >>> 
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Er is aandacht voor mensen die financiële 
ondersteuning nodig hebben. 
 
Na de pauze vertelt Eddy Veenstra ons iets over de 
Provinciale staten. 
Er zullen steeds meer zaken overgedragen worden 
aan het rijk en de gemeenten. 
Ruimtelijke ordening en natuurbeheer zullen er 
waarschijnlijk overblijven. 
 
 
Er zal 17 miljoen euro gekort worden op de 
besteedbare gelden. 
Omdat onze provincie weinig en minder aandelen 
dan andere provincies in energie bedrijven had 
heeft men dus nu veel minder geld om te besteden. 
In onze provincie is dus minder mogelijk dan in 
andere Provincies. 
Bij de verdeling van geld is ook geen rekening 
gehouden met de inhoud van een reserve pot. 
De provincie brengt minder geld mee en speelt 
daardoor een kleinere rol. 

Het sociale domein blijft belangrijk. Men probeert 
zoveel mogelijk overeind te houden. 
Er zal dus  ook geen geld meer aan grote 
sportevenementen worden besteed. 
Stimuleren tot het ontstaan van meer 
werkgelegenheid is erg belangrijk. 
 
Wethouder klaas Smid merkt op dat samenspraak 
met de gemeenten nodig is. De Provincie moet 
goed luisteren wat de gemeente wil alvorens allerlei 
plannen te gaan ontwikkelen. 
 
Hendrikus Loof zegt dat men meer moet 
samenwerken met de fracties van de gemeenten en 
dat de lijntjes korter moeten worden.  
Eddy meent dat men elkaar over en weer moet 
opzoeken. 
 
De voorzitter bedankt Eddy Veenstra voor zijn 
komst en sluit om 22 uur de vergadering. 
 
Notulist: Lucie Nieboer Timmer

 

 
De congressen in 2012 

 
Het jaar 2012 was een druk congresjaar. Er waren maar liefst 3 congressen. 
 
Het eerste congres was een regulier en gepland congres. Het vond plaats op 21 en 22 januari in den Bosch. 
Het congres stond vooral in het teken van aanpassingen in Reglementen en Statuten. Hiervan heb ik op een 
eerder moment al uitgebreid verslag gedaan. Wat ik nog wel wil noemen is dat Hans Spekman voor het 
eerst als nieuwe voorzitter en inspirator het congres toesprak. 
 
Het tweede congres  vond plaats op 30 juni in Utrecht.  Belangrijkste punt was het vaststellen van het 
verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen en het vaststellen van de kandidatenlijst.  
Vanuit het Noorden werd tevergeefs geprobeerd een aantal Noordelijke kandidaten op een hogere plaats 
te krijgen.  Verder was het een eensgezind congres. Van tevoren was met spanning uitgekeken naar de 
invloed van de G500. Op het congres sprak men wel ook namens de G500 maar hun bijdragen hadden geen 
beslissende invloed op de stemmingen. 
 
Het derde congres was weer in den Bosch. Als de PvdA meedoet aan de regering moet regeringsdeelname 
altijd verantwoord worden aan het congres. Het congres stemt vervolgens al dan niet in. Na de 
recordpoging regering in elkaar timmeren van Diederiks Samsom en Mark Rutte lag het regeerakkoord voor 
en kon het congres beslissen al dan niet in te stemmen met regeringsdeelname.  Het was een kort congres 
(korte agenda). Vanwege opnieuw de keuze voor den Bosch voor een kort congres besloot ik dit keer niet 
heen te gaan maar het congres via de tv te volgen. In overgrote meerderheid stemde het congres in met 
regeringsdeelname.  
 
Congresafgevaardigde, 
Wolter Dekker 
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Jaarverslag van de afdeling 
2012 
 
Nieuwjaars receptie 2012 
Op woensdag 11 januari heeft de PvdA haar 
Nieuwjaars receptie gehouden in  Grand Café ”The 
Pub” aan de  Kerkstraat . De opkomst was goed en 
de bijeenkomst was geheel anders dan de 
voorgaande jaren. 
 
Zaterdag 14 juli was Diederik Samsom in Grand 
café The Pub in  Hoogeveen 
Er was een goede opkomst daarna zijn er rozen 
uitgedeeld in de Hoofdstraat. 
 
Het bestuur heeft vergaderd op: 
 
7 februari 
Er was een bijeenkomst voor belangstellenden 
georganiseerd,  er is niemand van de  
uitgenodigde personen verschenen. 
 
10 April 
Er is een brief binnengekomen vanuit Amsterdam 
met het datumschema voor de Gemeenteraad 
verkiezingen  in 2014. 
Er wordt geen 1 mei viering georganiseerd door 
de afdeling Hoogeveen omdat de viering van het 
Gewest in Wijster wordt gehouden. 
 
De Rooie Vener . 
Er hebben zich zeven personen gemeld die de 
Rooie Vener digitaal willen ontvangen. Verder is 
afgesproken dat de belangstellenden de Rooie 
Vener digitaal ontvangen. 
 
Uitreiking  speldjes voor het 25 en 50 jarig 
lidmaatschap  
Op zaterdag 28 april hebben voorzitter Theo 
Jonker en secretaris Beerend de Weerd de 
speldjes uitgereikt aan mw. Kuilaart voor 25 jaar 
lidmaatschap en de hr. Brand voor 50 jaar 
lidmaatschap. 
 
Diederik Samsom was op vrijdag 2 april in 
Hoogeveen 
Op vrijdagmiddag 2 maart was er een gesprek 
tussen Diederik Samsom en een aantal leden van 
de afdeling Hoogeveen. Tussen het moment van 
het mailtje van Samsom dat hij ook bij de afdeling 
Hoogeveen langs wilde komen en 2 maart,  zaten 
maar een paar dagen. Er was dan ook niet 

voldoende tijd om alle leden een berichtje te 
sturen via de post, dan maar via de mail, wij 
wisten dan dat een aantal leden dan geen bericht 
zouden krijgen. Wel hebben we een aantal 
mensen die over het algemeen de vergaderingen 
en dergelijke bijeenkomsten bezoeken nog even 
gebeld. 
De opkomst was ondanks het late bericht en de 
tijd  van half vier tot kwart over vier, op vrijdag 
middag nog redelijk goed. De voorzitter had zijn 
huis ter beschikking gesteld. 
 
Nadat de mensen kennis hadden gemaakt met 
Samsom, ging hij zijn verhaal houden, hoe hij 
dacht dat hij een goede kandidaat was voor het 
fractievoorzitterschap.  
 
In het kort even de onderwerpen die aan de orde 
kwamen:  
Geweld in de samenleving. 
Geweld in de samenleving en dan in het bijzonder 
het geweld op de scholen, bij de loketten van de 
sociale dienst, en in het openbaar vervoer. Dit 
heeft niet alleen te maken met de PVV, want 
voordat de PVV bestond was het geweld ook al 
toegenomen. Maar hier moet wel wat aan gedaan 
worden dat kan zo niet langer. De discussie was 
levendig er werd door de leden goed ingespeeld 
op de onderwerpen. 
 
De gezondheidszorg 
De gezondheidszorg is ook zo’n thema, de mensen 
willen een goed en betaalbaar systeem voor de 
gezondheidszorg. Wat biedt de PvdA onder 
Samsom om dat systeem te kunnen waarborgen? 
Het wordt steeds maar meer marktwerking 
waarbij de zorgverzekeraars een steeds grotere 
vinger in de pap krijgen, dit moet stoppen. 
 
Het onderwijs  
Bij het onderwijs is veel mis, zeker bij het MBO is 
het, doordat de scholen steeds groter worden, op 
veel plaatsen een “puinhoop” geworden. Ook bij 
het basisonderwijs gaat niet alles zo als het zou 
moeten zijn. De leraar voor de klas moet weer 
gezag krijgen. Ook hoort bij een goede leraar een 
goed salaris .         >>> 
 
 
 
Energie voorziening 
De energievoorziening is wel een stokpaardje van 
Samsom. Hij had het over het windpark waardoor 
er in het noorden vele banen bijkomen. Ook sprak 
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hij over het energie halen uit het zoet/ zout water 
project, waarvoor de situatie aan de Afsluitdijk 
goed gebruikt kan worden. 
      
Dit waren in hoofdlijnen de onderwerpen waar 
over gesproken werd. De tijd was te kort om nog 
meer onderwerpen te bespreken. Je kunt als 
politicus een goed betoog houden, maar hoe 
maak je het waar  als je straks de partijleider 
wordt.  
Dan heb je nog met je eigen specialisten in de 
fractie te maken. Maar ook met de andere 
partijen die een geheel andere kant op willen. 
Diederik Samsom had wel een aardig verhaal hoe 
hij dacht dat het zou moeten. Aan zijn 
enthousiasme zal het niet liggen. Maar dat is nog 
geen garantie dat het ook zo het zal gaan. 
 
We wachten  af en hebben nog even tijd om onze 
keus te maken, we letten goed op de 
berichtgeving via de media en zullen dan onze 
keus moeten maken. 
 
29 mei 
Er is een dag van de zorg georganiseerd in 
samenwerking met het Gewest. De dag is heel 
goed verlopen.  ‘s Morgens zijn er rozen 
uitgedeeld bij het Jannes van der Sleedenhuis en 
’s middags zijn er ijsjes uitgedeeld, ook bij het 
Jannes.   
 
21 juni stopt José Bruins Slot als raadlid, omdat ze 
in Sardinië gaat wonen. Veel bestuursleden zijn op 
haar laatste raadsvergadering geweest om 
afscheid te nemen. 
Op 5 juli is Wolter Dekker geïnstalleerd als  
raadslid, en ook hier was het bestuur aanwezig. 
 
3 Juli was er een bijeenkomst voor nieuwe leden, 
de opkomst was zeer mager. 2 personen gaven 
gehoor aan de uitnodiging. 
 
25 september 
Afscheid genomen genomen van Femke 
Kaldenberg, Femke zag het niet meer zitten in de 
PvdA  hoe het gegaan was met het vertrekken van 
Job Cohen. 
Er wordt uitgekeken naar nieuwe bestuursleden. 
 
13 september  is overleden Willy Flore  - Vreken.   
Zij is 94 jaar geworden. 
25 oktober is overleden  Ida Siers – Kooi. 
Ida  is 65 jaar geworden 
 

27 november 
De problemen van het ziekenhuis, staat centraal in 
deze vergadering, vraagt de aandacht voor het 
bestuur 
Ellen Boersma zal contact opnemen met Ida Gerda 
om in overleg Facebook te gaan maken gebruiken. 
 
24 december is overleden  Lammie  Blokzijl – 
Hooge.  
Zij  is 81 jaar geworden 
 

 

  
 

We hebben prettige gesprekken gevoerd met 
de jubilarissen mw.. Kuilaart en dhr. Brand. 
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De 60-plus groep  
We zijn het jaar 2013 goed begonnen als 
ouderenclub van onze afdeling PVDA in 
Hoogeveen. 
De bijeenkomsten in 2012 en ook de eerste 2 in 
2013 werden goed bezocht. Hoewel het er 
natuurlijk altijd meer zouden moeten zijn gezien 
de leeftijdsopbouw in onze afdeling. 
 
Ik vraag me wel eens af wat de 60+ Iers in onze 
afdeling tegenhoud 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 tot 12 
uur in het Jannes van der Sleeden 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. 
Goed genoeg reclame voor ons zelf, nu naar de 
politieke inhoud. 
 
De eerste twee bijeenkomsten van dit jaar, 
evenals de december bijeenkomst van 2012, 
stonden in het teken van onze zorg m.b.t. de 
ontwikkelingen rond het Bethesda ziekenhuis. We 
hebben middels een brief aan onze fractie, de 
raad en andere belanghebbers, onze grote zorg 
uitgesproken over het uitkleden van zorgfuncties  
in Hoogeveen. We hebben de fractie opgeroepen 
hier duidelijk stelling tegen te nemen. 

De meerwaarde van een fusie met Emmen en 
Stadskanaal is niet aangetoond voor wat betreft 
de patiëntenzorg, en daar draait het onzes inziens 
toch om. 
Inmiddels hebt u uit de pers kunnen vernemen dat 
het niet goed gaat op de werkvloer van het 
Bethesda. Angstcultuur, onvrede, etc. zijn de 
woorden die veelvuldig vallen. De werksfeer 
wordt er niet beter op. Wij vinden dat het tijd 
wordt voor volledige openheid en een sterke 
stelling name van de politiek t.b.v. de inwoners 
van Hoogeveen en verre omstreken. Een goed 
functionerend streekziekenhuis zoals het 
Bethesda altijd is geweest, een ziekenhuis van de 
mensen, zoals iemand dat treffend verwoordde, 
moet blijven. Als we hier met z’n allen achter gaan 
staan moet het ook lukken. 
 
Kortom actie voor het Bethesda, juist en vooral 
door de volkspartij bij uitstek onze PvdA. 
Wij vinden dat onze partij daar een leidende rol in 
kan en moet willen spelen. 
 
Uiteraard is de ouderengroep van onze afdeling 
niet allen maar actiegroep. In tegendeel zou ik 
willen zeggen. Als wij elkaar ontmoeten bestaat 
onze agenda o.m. uit de actuele politiek van dat 
moment. We bespreken de zaken zowel op lokaal, 
landelijk als Europees niveau. Waar we vooral 
over spreken is hoe je de politieke, 
maatschappelijke, zaken die er spelen, vanuit 
sociaaldemocratisch standpunt zou moeten 
benaderen. We constateren dan ook dat het niet 
mee valt om in de huidige crisis, 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 snel stijgende werkloosheid, 
vooral ook onder onze achterban, dan wordt 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 

achterban de vakbonden. Ook moeten we 

luisteren naar onze eigen economen, die 

investeren even belangrijk vinden als 

bezuinigingen. Een PvdA moet het voortouw 

nemen om hierin een evenwicht te vinden.  
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Alle gelegenheidscoalities die nu gezocht moeten 
worden bij elk onderwerp, helpen ons niet echt 
verder. Beter is het om alle energie te zetten op 
een sociaal akkoord, een akkoord dat breed 
gedragen wordt, en Nederland een aantal jaren 
uit het slop haalt. PVDA durf je eigen geluid laten 
horen. Luid en Duidelijk. Wij als ouderen groep 
doen dit in ieder geval in eigen kring, en als het 
nodig is komen we hiermee echt naar buiten zoals 
in het geval met Bethesda.  
 
Beste rode rakkers, collega senioren, schuif bij ons 
aan op die woensdagochtend, praat mee en voedt 
met ons, onze actieve politici, lokaal en landelijk. 
We zien jullie graag. 

 

 

 
Namens de ouderengroep 
Henk Prigge 
 
Tel: 06-53667352 
E-mail: henkprigge@home.nl
 
 

 

Het Gewest Drenthe in 2012 
 
De afgevaardigden Lucie Nieboer en Beerend de Weerd hebben in 2012 deelgenomen aan de  volgende 
bijeenkomsten:
 
5 april 2012 
Eeke van der Veen lid tweede kamer. Geeft een uitleg over de zorg en de zorgkosten. 
De Gezondheidszorg is een breed thema, en staat onder druk. Het goede nieuws is dat  we steedsgezonder 
en steeds ouder worden. Maar de kosten worden wel steeds hoger en dat gaat lijden tot problemen. Zorg 
was 9% van de collectieve uitgaven, is nu 14% en wordt op termijn 20%. Dat is 5000 euro per Nederlander, 
met 15 miljoen Nederlanders is dat 770 miljard euro. 
 
29 september 
Het Werkplan wordt vastgesteld 
Begroting wordt vastgesteld. 
Na de pauze een inhoudelijke discussie over verkiezing en de acht gewonnen zetels. 
 
26 november in Assen. 
In de Kolk in Assen was een bijeenkomst over de opschaling van de gemeentes. 
Er werd onder leiding van Janny Vlietstra  een discussie gehouden over de voor- en tegenargumenten voor 
de opschaling van gemeenten naar circa 100.000 inwoners en één Noordelijks Landsdeel. 
In het forum zaten. Jan R. Lunsing, Cees Bijl, Manon Fokke en Reindert Hoekstra. 
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Verslag 2012 Permanente 
Campagnecommissie 
 
Eerst even als geheugensteuntje de samenstelling 
van de PC: 
Stan van Eck, Ida Gerda Emmens, Klaas Smid, 
Hendrikus Loof, Mark Tuit, Abel Jagt, Henk van de 
Weg, Wolter Dekker (vz) 
 
In 2012 heeft de PC weer een aantal activiteiten 
georganiseerd. Doel is en blijft de PvdA in 
Hoogeveen blijvend zichtbaar te maken. We 
konden natuurlijk niet vooraf voorspellen dat het 
Kabinet Rutte I zou vallen. Vanzelfsprekend 
stonden de meeste activiteiten daarom in het 
teken van de verkiezingen. Hieronder vindt u een 
overzicht van de in 2012 gehouden acties: 
Job Cohen trad af als partijleider. Diederik 
Samsom reisde het land door en deed ook 
Hoogeveen aan. In het huis van voorzitter Theo 
Jonker presenteerde de kandidaat-leider Samsom 
zich. Hij zou later in 1 ronde gekozen worden.  
 
14 juli, townhallmeeting in “de Pub”  met 
inmiddels politiek leider en lijsttrekker  Diederik 
Samsom en Jetta Klijnsma. Speciale medewerking 
van Patrick Neumann.  Het was een volle Pub en 
we kunnen terugkijken op een uitermate 
geslaagde bijeenkomst.  
 
Op 31 augustus waren Jetta Klijnsma en Agnes 
Wolbert te gast in Hoogeveen. In het gebouw van 
SWW spraken ze met mantelzorgers en lokale 
PvdA’ers . In dit gesprek werd duidelijk waar 
mantelzorgers in de praktijk van alledag tegen aan 
lopen. Vervolgens gingen we samen met Agnes en 
Jetta  folderen in het Centrum. 
Alle acties in het kader van de Tweede Kamer 
verkiezingen. Er is weer flink gefolderd en ook aan 
de politieke markt deden we mee. En zeg maar of 
het geholpen heeft of niet, in Hoogeveen was de 
PvdA tijdens de verkiezingen de grootste partij.  
 
In december was er weer de inmiddels 
gebruikelijke kerstkaartenactie.  Op 
zaterdagmorgen ging een flinke groep PvdA’ers 
het Centrum in om Kerstkaarten uit te delen. Dit 
werd ook dit jaar erg op prijs gesteld. Dit jaar was 
er speciale aandacht voor de Voedselbank. Op de 
achterkant van de kaart werd gewezen op het 
goede werk van de Voedselbank en werd mensen 
gevraagd dit werk te ondersteunen met een gift.  
 

En staat u me een klein uitstapje naar 2013 toe. 
We troffen in 2012 al voorbereidingen voor de 
Valentijnsactie van 2013. We hielden deze actie 
voor het eerst  in 2013. Maar liefst 85 rozen 
werden bezorgd. Voor een eerste keer een erg 
mooi resultaat en goede P.R. 
 
Verder wil ik op hoewel het niet puur een PC-actie 
is niet onvermeld laten dat we in Hoogeveen in 
2012 gestart zijn met de Ombudstelefoon (06-
27532575). Deze wordt om de beurten bemenst 
door fractieleden.  Diederik Samsom onthulde het 
nummer van deze telefoon. Gelukkig weten al 
aardig wat inwoners de PvdA te vinden als het om 
ombudswerk gaat. 
 
Digitale Nieuwsbrief 
Ook het afgelopen jaar zijn we doorgegaan met 
het uitgeven van de digitale Nieuwsbrief. In het 
afgelopen jaar hebben ook steeds meer mensen 
aangegeven de Nieuwsbrief te willen ontvangen. 
Het blijft een prachtig medium met een dus steeds 
toenemend bereik. De fractie heeft de 
Nieuwsbrief veel gebruikt om uit te leggen wat de 
PvdA-inzet bij veel actuele zaken was en hiervan 
verslag gedaan. Het Bestuur leverde eveneens af 
en toe informatie aan. Een speciale Nieuwsbrief 
werd gemaakt in verband met het vertrek van 
raadslid José Bruins Slot. Het is een prachtig 
nummer geworden met als titel José Tabee!  Het 
leuke van deze Nieuwsbrief was dat ook 
raadsleden van andere partijen en vrienden en 
familie van José een bijdrage leverden. Vanaf deze 
plaats een woord van dank aan Bert Anthonisse 
die als vormgever iedere keer weer voor een 
prima digitale Nieuwsbrief zorgt.   
 
Facebook 
De ontwikkelingen gaan door. De PvdA afdeling 
Hoogeveen heeft sinds kort ook een pagina op 
FaceBook. Ellen Boersma en Ida Gerda Emmens 
hebben dit prima opgepakt. Allemaal met als doel 
veel mensen met het PvdA-verhaal te bereiken.  
 
Tot slot: in maart 2014 vinden de 
gemeenteraadsverkiezingen plaats. En ik trap 
een open deur in als ik zeg dat we landelijk 
momenteel de wind niet mee hebben.  Vanaf nu 
is de campagne  begonnen. We hebben u 
allemaal nodig om een goede campagne te 
kunnen voeren. Meld u alvast als u mee wilt 
helpen met de campagne!  De PvdA maakt het 
verschil ook in Hoogeveen! 
Namens de PC, Wolter Dekker 



 

15 

 

 
  

PvdA afdeling Hoogeveen jaarrekening 2012

groot-

boek -

rek. Inkomsten Begroot Resultaat Verschil

8002 Fondsverwerving t.b.v. verkiezingen 0,00 100,00 100,00

8003 Contributie politici 2940,00 2940,00

8006 Renteopbrengsten 0,00 10,29 10,29

8011 Overige ontvangsten 250,00 161,84 -88,16

8100 Afdracht partijbureau 1686,74 1686,74

8110 Extra afdracht Partijbureau 0,00

8111 Afdracht vanuit verkiezingsfonds 0,00

8112 Inkomstengezamenlijke activiteiten 0,00 300,00 300,00

Sub-totaal 4876,74 5198,87 322,13

Uitgaven

4000 Kosten personeel 0,00 0,00

4036 Overige vergoedingen/uitgaven 126,74 284,71 -157,97

4051 Scholing 0,00 0,00

4109 Huisvestingkosten 0,00 0,00

4300 Telefoonkosten 0,00 0,00

4500 Drukkosten/mailings 950,00 549,64 400,36

4507 Vergaderkosten 200,00 227,25 -27,25

4509 Reiskosten 0,00 83,50 -83,50

4514 Promotie/Campagne 600,00 399,85 200,15

4516 Kantoorartikelen 120,00 15,72 104,28

4517 Bankkosten 30,00 40,75 -10,75

4519 Webbeheer 250,00 161,84 88,16

4600 Ledenwerving 0,00 43,20 -43,20

4601 Ledenbehoud 0,00 0,00

4602 Ledenraadpleging 150,00 201,00 -51,00

4650 Gezamenlijke activiteiten binnen de PvdA 0,00 0,00

4651 Gezamenlijke activiteiten buiten de PvdA 0,00 0,00

4652 Themathische vergaderingen/werkgroepen 650,00     372,68 277,32

4700 Toevoeging overschot naar Verkiezingsfonds 1800,00 2000,00 -200,00

Totaal 4876,74 4380,14 496,60

818,73 818,73

mrt-13

12
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PvdA afdeling Hoogeveen Balans op 31-12-2012

Activa      2012 2011

Geldmiddelen: 

Kas 0,00 0,00

Bank 8027,02 5874,18

Spaarrekeningen 429,11 418,82

Diverse vorderingen 497,50 1905,00

Totaal Activa 8953,63 8198,00

Passiva 2012 2011

Kapitaal:

Saldo 31 dec. 2011     1504,901504,90

Toename 2012 818,73

2323,63 1504,90

Diverse schulden 580,00 2643,10

Verkiezingsfonds 6050,00 4050,00

Totaal Passiva 8953,63 8198,00

mrt-13
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Jaarverslag raadsfractie 2012 
In 2012 heeft onze fractie weer regelmatig van 
zich laten horen. Binnen en buiten de raadzaal. En 
met een steeds frequenter gebruik van de media 
die ons daarvoor ter beschikking staan. Naast de 
inmiddels vertrouwde digitale Nieuwsbrief, de 
Rooie Vener en onze website zijn daar in 2012 een 
Twitteraccount en een eigen Facebookpagina 
bijgekomen.  
 
De fractie heeft op de kortste dag van het jaar in 
de gemeenteraad afscheid genomen van José 
Bruins Slot. José heeft ruim 6 jaar meegedraaid in 
de fractie en in die tijd een zeer gewaardeerde 
positie verkregen. Niet alleen binnen onze fractie 
overigens, ook collega fracties hebben altijd veel 
waardering en respect voor de inbreng van José 
gehad. Aan Wolter de ondankbare taak om José te 
vervangen. Vlak voor het zomerreces is hij 
geïnstalleerd. Als doorgewinterde opvolger, rolt 
hij soepel het raadswerk in. In november is ten 
slotte good old Henk van de Weg teruggekeerd als 
opvolger binnen onze fractie. 
 
In de raad hebben we initiatief genomen tot 
diverse moties en amendementen. Soms alleen, 
soms met andere fracties. Enkele opvallende:  

 Een raadsbreed gesteunde motie waarin het 
College is opgeroepen om zich tot het uiterste 
in te spannen om Bethesda voor Hoogeveen 
te behouden. Deze motie heeft rechtstreeks 
tot gevolg gehad dat er een taskforce met 
wethouders en topambtenaren is 
samengesteld die vervolgens met de 
uitvoering van de motie aan de slag is gegaan. 

 Een breed gesteunde motie waarin het 
College is opgeroepen om een actief 
donorregistratiebeleid te gaan voeren binnen 
de gemeente. Deze motie is succesvol 
geweest want inmiddels heeft de gemeente 
tal van maatregelen getroffen op dit terrein. 

 Een breed gesteund amendement om 
besparingen op de sporttarieven en 
voorzieningen met een jaar uit te stellen zodat 
de betreffende verenigingen samen met de 
gemeente in overleg kunnen treden om 
wellicht tot andere oplossingen te komen. 

 
Maar niet alle moties konden op een meerderheid 
rekenen, zoals: 

 Een motie waarin het College werd 
opgeroepen om niet actief mee te werken aan  

de strafbaarstelling van illegalen, d.w.z. geen 
actief opsporingsbeleid in te zetten. 

 Een motie ter voorkoming van uitzetting van 
asielkinderen.  

 
Behalve moties en amendementen hebben we 
een aantal malen mondelinge en schriftelijke 
vragen gesteld, o.a. over: 

 Het verwijderen van een reclameplakzuil bij 
begraafplaats Zevenberg in Fluitenberg 
(inmiddels gerealiseerd). 

 Het terugbrengen van een toiletvoorziening in 
het station (gedeeltelijk gerealiseerd). 

 Het verbeteren van de gemeentelijke website 
waar het gaat om informatie over bijstand en 
bijstandregelingen. 

 
Maar soms hadden we ook de raad helemaal niet 
nodig als podium en gingen we, vaak met andere 
fracties, op pad om zaken geregeld te krijgen.  

 Zoals het aanpassen van te hoge 
verkeersdrempels of het voorbereiden van 
bestemmingsplanwijzigingen.  

 Ook de actieve deelname in de Hoogeveense 
Stichting Millennium mag niet onvermeld 
blijven. 

 
In de raad hanteert de fractie altijd een positief 
kritische houding ten opzichte van voorstellen van 
het College. De fractie kiest daarbij altijd voor 
inhoud en laat zich niet verleiden tot kretologie of 
holle retoriek. Helaas valt dat minder op bij de 
buitenwacht omdat journalisten liever een 
pakkende oneliner overnemen (ook al is ’t ie 
nergens op gestoeld) dan een goed onderbouwde 
inhoudelijke bijdrage.  
Bijdragen van fractiegenoten over b.v. onderwijs, 
verkeer, begrotingszaken, sociale regelingen, 
WMO, e.d. worden overigens wel gewaardeerd 
door Collegeleden en andere fracties.  
 
De fractie vergaderde een aantal malen op locatie, 
o.a. in de Weideblik en de Oranjebuurt. Daarnaast 
zijn er ook instellingen zoals de Voedselbank en de 
Cliëntenraad op bezoek geweest bij 
fractievergaderingen. Tal van werkbezoeken, 
zowel overdag als ’s avonds zijn door fractieleden 
afgelegd. Er is deelgenomen aan verschillende 
conferenties, excursies en symposia. In september 
is het jaarlijkse fractieweekend gehouden waarbij 
dit keer de hersens zijn gekraakt door een heuse 
hersenwetenschapper:  Bovenkamers is een 
bedrijf met als doelstelling het vergroten van 
effectiviteit van beslissingen van individuen    >>> 
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en groepen. Bovenkamers beoogt om mensen die 
maatschappelijke keuzes maken beter gebruik te 
laten maken van de kennis vanuit de 
hersenwetenschap. Met deze kennis begrijpen 
bestuurders, beleidsmakers, managers en 
adviseur hoe mensen echt handelen en kunnen zij 
bijdragen aan duurzaam beleid dat werkt! 
Daarnaast kunnen individuele geïnteresseerden 
op dezelfde wijze begrijpen waarom ze doen wat 

ze doen en waarom anderen doen wat ze doen. 
Dit maakt mensen effectiever en blijer. 
 
De fractie vergaderde tweewekelijks. De 
vergaderingen werden bezocht door Statenleden 
(zelden), bestuursleden (geregeld) en individuele 
belangstellenden (af en toe).   
 
Hendrikus Loof 
 

 

 

 

Met 130 naar Hoogeveen, dat kan!  
 
Je kunt tegenwoordig met 130 naar Hoogeveen 
rijden, of met die snelheid bij Hoogeveen langs 
rijden. En het is net of dat laatste steeds meer 
gebeurt.  
Voor het ziekenhuis naar Emmen, je bent er zo.  
Voor een toneelvoorstelling naar Groningen, je 
bent er zo.  
En als je eerder op het hoofdkantoor van Rendo 
in Hoogeveen werkte dan ben je nu zo via een 
driebaansweg op het hoofdkantoor van 
Electrabel in Zwolle.  
Schaalvergroting zeggen de mensen die er 
verstand van hebben.  
Ziekenhuiszorg centraliseren omdat het anders te 
duur wordt.  
Je regionale energiebedrijf verkopen omdat dat 
bedrijf anders de concurrentie met de grote 
jongens niet meer aan kan en nu krijg je er nog 
een goede prijs voor. 
Schaalverkleining komt ook voor, van de Tamboer 
een dorpstheater maken, omdat je denkt dat je 
de concurrentie toch niet aan kunt.  
Dat gebeurt allemaal in Hoogeveen. Dat laten we 
allemaal gebeuren in Hoogeveen. 
 
 
 
Ik snap er niks van, wie haalt het in zijn bolle 
hoofd om met het ziekenhuis in Emmen te willen 
fuseren. Je gaat naar Emmen voor de dierentuin, 
je gaat niet naar Emmen voor een 
maagverkleining. 
Goed, aan de verkoop van Rendo schijnen we een 
zakcentje over gehouden te hebben.  
Geen idee waar dat voor gebruikt wordt, niet 
voor de Tamboer kennelijk. 
 Wie haalt het in zijn bolle hoofd om van de 
Tamboer een dorpstheater te maken. Wie denkt 

er nou met zo weinig voorstellingen de Tamboer 
te kunnen redden. Wat is dat voor 
kruideniersmentaliteit. Weer terug naar de jaren 
vijftig: een keer in het jaar een voorstelling van 
het Amsterdamse Volkstoneel, Rooie Sien, in zaal 
Royal, die kant gaat het op. Dat hoeft niet, in 
Gouda laat een directeur zien dat je ook in 
slechte tijden een schouwburg succesvol kunt 
runnen.  
 
Je kunt tegenwoordig met 130 naar Hoogeveen 
rijden, waarom zorgen we niet dat dat gebeurt! 
 
 Wijnhou
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Bethesda blijft (voorlopig), de Grittenborgh ook? 
Bethesda Afgelopen jaar werden we in 
Hoogeveen onaangenaam verrast door twee 
ontwikkelingen die onze gemeente zwaar treffen: 
de mogelijke teloorgang van Bethesda en de 
mogelijke sluiting van de Grittenborgh. Twee 
thema’s die, als het om de lokale politiek gaat, 
feitelijk ‘partij overstijgend’ zijn. Oftewel: 
iedereen, links of rechts georiënteerd, maakt zich 
hier grote zorgen over en dan is de enige remedie 
partijpolitieke verschillen aan de kant te zetten 
en samen op te trekken om het onheil te keren.  
 
In dit artikel zet ik uiteen hoe we als PvdA-fractie 
hebben gehandeld ten aanzien van beide 
belangrijke thema’s.  
Het is de PvdA-fractie geweest die vorig jaar juni 
een motie in de gemeenteraad bracht waarbij het 
College werd opgeroepen ‘alles uit de kast te 
halen’ om Bethesda te behouden voor 
Hoogeveen. Tot dat moment leefde bij ons het 
idee dat de situatie bij Bethesda werd gevolgd en 
niet meer dan dat. We vonden dat het tijd werd 
voor het College om een actievere opstelling in te 
nemen. De motie werd raadsbreed gesteund en 
dus aangenomen. Een direct gevolg hiervan is 
geweest dat de gemeente een Task Force in het 
leven riep, met een zware bezetting aan 
wethouders, ambtenaren en externe 
deskundigheid. Vanaf dat moment werden de 
zaken richting Bethesda serieus opgepakt.  
 
Met enige regelmaat werden alle Hoogeveense 
fracties bijgepraat door de Task Force over de 
ontwikkelingen rond het ziekenhuis. 
Na de zomer begon ook de Hoogeveense 
samenleving zich te roeren. Zodanig dat, 
wederom op ons initiatief, op een 
woensdagavond, begin september, alle 
fractievoorzitters plus de burgemeester bijeen 
kwamen om ons te beraden over de opstelling 
die we moesten innemen in de verhevigde 
discussie. Gezamenlijk werd overeengekomen om 
de samenwerking met het pas opgerichte 
actiecomité aan te gaan. De gemeenteraad zou 
zich dan vooral bezig gaan houden met het via 
politieke diplomatie beïnvloeden van het beleid 
van Leveste, terwijl het actiecomité haar eigen 
werkwijze zou kunnen blijven volgen. Met dit 
voorstel zou het actiecomité worden benaderd. 
Na deze bijeenkomst stapte de fractievoorzitter 
van de SP op de fiets en vervolgde haar weg naar 
de eigen achterban. ’s Avonds laat werden alle 

andere fractievoorzitters per e-mail door de SP 
geïnformeerd dat de partij zich had aangesloten 
bij het actiecomité en ‘we konden aansluiten of 
anders maar niet’. Daarmee lapte de SP feitelijk 
de diezelfde avond nog gemaakte afspraken aan 
de laars. Het directe gevolg hiervan is geweest 
dat er een zeer moeizame relatie ontstond tussen 
actiecomité en de gemeenteraad, inclusief de 
PvdA-fractie dus.  
 
De lokale media sprongen er bovenop: het 
actiecomité werd heilig verklaard en de 
gemeenteraad consequent de grond 
ingeschreven. Heel jammer, temeer omdat we 
allemaal hetzelfde doel nastreefden: behoud van 
Bethesda voor Hoogeveen. Inmiddels zijn we een 
half jaar verder en zijn de onderlinge 
verhoudingen gelukkig een stuk verbeterd.  
Doordat de meerderheid van de gemeenteraad 
had afgesproken om langs diplomatieke weg te 
proberen Bethesda binnenboord te houden, 
ontstond er bij veel mensen het idee dat de 
gemeenteraad achteroverleunde en het allemaal 
maar liet gebeuren.  
 
Niets is echter minder waar. Inmiddels zijn er vele 
gesprekken gevoerd met de Raad van Bestuur 
van Leveste en Achmea. De gemeenteraad van 
De Wolden haakte daarbij aan. Steeds meer 
kregen we het idee van Leveste en Achmea dat 
bij hen het besef doordrong dat ze niet zomaar 
hun gang konden gaan. Voortdurend werd er 
druk op hen uitgeoefend. En hoewel er niet echt 
sprake was van samenwerking met het 
actiecomité: ook hun acties maakten grote indruk 
en zorgden ervoor dat Leveste en Achmea op hun 
qui-vive bleven. Samen met het CDA hebben we 
in november een werkbezoek georganiseerd van 
Tweede Kamerleden aan Bethesda. Namens onze 
partij waren Lea Bouwmeester (geboren in 
Bethesda!) en Agnes Wolbert aanwezig. We 
hebben gesproken met de Ondernemingsraad, 
Achmea en de directie van Leveste. Geluisterd 
naar hun ideeën en plannen, kritische vragen 
gesteld en telkens weer aandacht gevraagd voor 
de lokale situatie en de onrust onder de inwoners 
van Hoogeveen.  
Ook hebben we in de afgelopen maanden een 
aantal malen overleg gevoerd met onze 
partijgenoten in Emmen en met Statenleden. 
Inmiddels, ik schrijf dit op 9 maart, is het         
laatste nieuws dat Bethesda middels een>>> 
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persbericht naar buiten heeft gebracht dat het 
ziekenhuis blijft, inclusief spoedeisende hulp, een 
beddenhuis en IC. In het persbericht wordt het 
actiecomité specifiek genoemd als partij die voor 
een belangrijk deel deze besluitvorming heeft 
beïnvloed. Dat gunnen we het actiecomité van 
harte. Voor ons is niet belangrijk wie de credits 
krijgt, als het doel maar bereikt wordt.  
 
Wij zijn overigens, net als actiecomité,  
voorzichtig om definitieve conclusies te trekken 
uit de actuele berichtgeving. Alsof de strijd 
gestreden is en alsof we nu eindelijk het dossier 
kunnen sluiten. Dat zal namelijk niet het geval 
zijn, is onze mening. De zorg en zeker de 
ziekenhuiszorg blijft in beweging. Het behoud van 
Bethesda nu zegt helemaal niets over de 
toekomst. Daarom zetten we de gesprekken 
voort met Leveste. Daarom blijven we, samen 
met Drentse partijgenoten, werken aan een 
Drents Plan voor de Zorg. Daarom leunen we 
bepaald niet achterover. 
 
Grittenborgh De discussie over de Grittenborgh 
ontstond eind vorig jaar. Staatssecretaris Teeven 
kondigde toen een grote saneringsoperatie in het 
gevangeniswezen aan. Alle inrichtingen in het 

Noorden des Lands (Veenhuizen, Ter Apel, 
Leeuwarden en Hoogeveen) zouden het loodje 
leggen. 
 
Onmogelijk en onwenselijk natuurlijk. De 
kwetsbare economische positie van het Noorden 
indachtig zou zo’n ingreep rampzalig zijn voor de 
werkgelegenheid. Ook op dit thema heeft de 
PvdA-fractie opgetrokken met alle anders fracties 
in de gemeenteraad van Hoogeveen. 
Burgemeester Loohuis is in stelling gebracht en 
probeert met verve te redden wat er te redden 
valt. Verschillende fracties hebben partijgenoten 
uit Den Haag naar Hoogeveen gehaald.  
 
Wij hebben Ahmed Marcouch en Agnes Wolbert 
meegetroond naar de Grittenborgh. Samen met 
directie, ondernemingsraad en personeel is 
getracht aan te geven waarom sluiting van de 
Grittenborgh een heel slecht idee is. Op dit 
moment kunnen we niet veel meer dan 
afwachten en duimen draaien, het woord is aan 
Den Haag. Voor 1 april wordt duidelijkheid 
verwacht.  
 
Hendrikus Loof 

 
Passie voor de gevangenis! 
 
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.  
 

Hendrikus Loof, fractievoorzitter 

 
Lees het hele artikel op www.hoogeveen.pvda.nl 

http://www.hoogeveen.pvda.nl/
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Actie van de fractie 
PvdA wil provinciale subsidie voor 'Het Hoekje' in 
Hollandscheveld en 'Dorpsstraat Pesse' 
De PvdA wil dat het college de mogelijkheden 
onderzoekt om provinciale subsidie te krijgen voor 
de plannen m.b.t. 'Het Hoekje' in Hollandscheveld 
en de 'Dorpsstraat' in Pesse. 
Zij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan 
het college van B&W. 
Onlangs reserveerde de gemeenteraad van 
Hoogeveen € 500.000,- voor elk plan afzonderlijk. 
De PvdA-fractie ziet kansen om middels een 
provinciale subsidie dit bedrag te verhogen. 
Hiervoor heeft zij het provinciale programma ' 
Vitaal Platteland' op het oog. 
 
De kern van het programma ' Vitaal Platteland' is 
de sociaal-economische vitalisering van het 
platteland. 
Kernwoorden daarbij zijn; ' Investeren in werken, 
wonen en bereikbaarheid van voorzieningen' 
PvdA- raadslid Mark Tuit vertelt: 'Als PvdA zien we 
volop raakvlakken met de projecten die gaan 
spelen in Hollandscheveld en Pesse. 
 
Van het Hoekje in Hollandscheveld willen we weer 
een aantrekkelijk winkelgebied maken, ook in 
relatie met de omliggende dorpen. De Dorpsstraat 
in Pesse zien we als kansrijk omdat daarmee de 
bereikbaarheid van Pesse, en ook de 
verkeersveiligheid, zal worden vergroot.' 
 
Mark Tuit 

PvdA Hoogeveen verheugd met aandacht van 
college voor orgaandonoren 
De PvdA Hoogeveen is verheugd dat de gemeente 
Hoogeveen zich actief gaat opstellen bij het 
werven van donateurs van organen. Vorige week 
werd de notitie ‘Hoogeveen zegt Ja tegen 
orgaandonatie’ door het college van B&W 
gepresenteerd. 
 
De PvdA-fractie heeft in het verleden meerdere 
malen aandacht gevraagd voor dit belangrijke 
onderwerp. 
Zo heeft de fractie vorig jaar, tijdens de 
Kerstkaartenactie, ook folders uitgedeeld m.b.t. 
donorregistratie. 
Verder heeft de PvdA-fractie vragen gesteld en 
uiteindelijk de motie ingediend die door de 
gemeenteraad breed is gesteund. 
PvdA-raadslid Wolter Dekker vertelt; 
‘Iedereen die zelf op een donor wacht of een 
familielid heeft die dit doet weet hoe belangrijk 
het is dat er meer mensen een donorcodicil 
invullen. 
 
De kans op een geschikte donor, en zo dus een 
langer en gezonder leven, wordt dan immers vele 
malen groter. 
Als PvdA zijn we daarom blij dat het college het 
belang van orgaandonoren actief gaat promoten.’ 
 
Wolter Dekker 

 
Doe mee met ons!                                       . 
Stel je kandidaat voor het bestuur van de afdeling                                            . 
 

Werp je op om PvdA-raadslid te worden                                                              . 
 
Help mee met de spetterende verkiezingscampagne voor de raad in 2014
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Verslag ledenvergadering 16 oktober 2012 
Aanwezig 22 personen. 
Afgemeld : Jannie en Hennie Buurmeier, Henk 
Prigge, Ida en Martin Siers, Jerk Otten, Ida 
Gerda Emmens, Inge Oosting en Roelof Post. 
 
De voorzitter Theo Jonker heet iedereen 
welkom. 
Mededelingen  
Ida Siers is ernstig ziek. Er vinden op dit 
moment nog allerlei onderzoeken plaats. 
Beerend blijft contact houden met Martin om 
op de hoogte te blijven van het verloop van Ida 
haar ziekte. Ook stuurt hij Ida namens de PvdA 
een bloemetje. 
De begroting van de afdeling 
De penningmeester deelt mee dat we een klein 
voordeel hebben. Door toename van het aantal 
leden van 187 naar 198 komt er vanuit het 
partij bestuur  extra geld binnen. Per lid krijgt 
de afdeling een bijdrage. Het extra bedrag 
wordt bij diversen geplaatst. 
Het werkplan 
Het bestuur organiseert bijeenkomsten voor 
nieuwe leden en betrokkenen. 
Er wordt gevraagd of er een verband is tussen 
de scouting- en kandidaatstellingscommissie. 
Omdat op dit moment nog niet precies duidelijk 
is wie in deze commissies plaats gaan nemen 
kunnen we dat nu nog niet zeggen. Ook wordt 
er gevraagd nieuwe gezichten, mensen die 
kandidaat gesteld worden voor de 
verkiezingslijst ruim voor de verkiezingen 
bekend te laten worden zodat de leden de kans 
krijgen kennis met deze mensen te maken. 
Er wordt gevraagd of er gebruik gemaakt wordt  
van de mogelijkheid om onze ombudstelefoon 
te bellen. Voor de verkiezingen is er 8 keer 
gebeld. Op dit moment gebeurt dat minder.   
Om de beurt beheren de fractieleden deze 
telefoon . Opgemerkt wordt dat het zinvol is als 
het  telefoonnummer bij de gemeente info in 
de krant geplaatst wordt. Het bestuur heeft op 
dit moment vier leden . Dat is twee minder dan 
bij de vorige vergadering. Wolter  heeft zitting 
genomen in de raad en Femke heeft haar 
lidmaatschap opgezegd. Ze vond het gebeuren 
rond het aftreden van Job Cohen erg en ook dat 
de PvdA niet deelnam aan besprekingen van de 
rijksbegroting bekend onder de naam 

Kunduzaccoord. Dit zijn de redenen van haar 
opzegging. 
Tijdens de bestuursvergadering hebben we van 
haar  afscheid genomen. 
Begroting gemeente 2013 
Hendrikus krijgt het woord, onderwerp de 
gemeentebegroting. Deze gaat binnenkort 
behandeld worden door de raad. Het college 
heeft hier voorstellen voor gedaan. 
Er is een informatie avond voor de bevolking en 
een gelegenheid tot inspreken als reactie op 
deze voorstellen. 
Hendrikus vertelt dat de sector  Welzijn tot nu 
toe buiten de bezuinigingen gehouden werd 
maar dat  uitgaven  aan sport, cultuur en 
welzijn nu ter discussie worden gesteld. 
De gemeente probeert te korten op eigen 
organisatie, Men kijkt kritisch naar eigen 
uitgaven. 
Bij het minimabeleid vindt geen korting plaats. 
De begroting sluit dit jaar met een redelijke 
plus. 
Wel verwacht men dat een nieuwe regering 
weer met een andere regelgeving betreffende 
de WMO gaat komen die weer meer geld zullen 
gaan kosten. 
Bij de begroting  gaat het college uit van: 
Eigen kracht van de bevolking, men moet meer 
dingen zelf gaan organiseren 
Flexibilisering , de zaken integraal aanpakken, 
efficiënt  helpen 
Inhoud centraal stellen, uitgaan van activiteiten 
niet van gebouwen 
Samenwerking. 
Men gaat op zoek naar een nieuw evenwicht, 
2013 wordt een overgangsjaar naar een nieuwe 
vormgeving. 
 
Na de pauze deelt Hendrikus de aanwezigen in 
groepen in. Iedere groep krijgt ter bespreking 
twee stellingen die te maken hebben met de 
visie van het college op de begroting. 
Door deze te bespreken kunnen we de fractie 
helpen bij het beoordelen van deze visie. 
Rondvraag 
Trix van Kuilenburg maakt zich ongerust over de 
verkaveling voor woningbouw van het 
Spaarbankbos. Wat blijft er zo van ons bos en 
natuurschoon over. Sluiting: 22.15 uur.  
Notulist: Lucie Nieboer Timmer
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"Oranjebuurt, wonen en leven in een beschermd stadsgebied"  Presentatie en voorstel in 

de raad over het oudste sociale woningbouwproject van Hoogeveen door de PvdA op 14 

februari 2008 

Verzoek van de afdeling Hoogeveen van de SDAP d.d. 19 dec. 1913 om aandacht te  
schenken aan de slechte  woningtoestand in de gemeente 
 

 

 

ORANJEBUURT 
 Eerste delen gebouwd tussen 1914-1919 

 Latere delen ± 1940 

 Eerste sociale woningbouw in Hoogeveen 

 Stedenbouwkundig ontwerp en architectuur door 
gemeentearchitect Jan Carmiggelt (naamgever Hoogeveense 
architectuurprijs) 

 Verpaupering, leegstand, kraak in de jaren ’70 

 Dreigende sloop! 

 Grote buurtactie heeft succes: woningen worden gerenoveerd  

  Oude Bouw wordt weer Oranjebuurt 

 Jaren ’90: opnieuw dreigende achteruitgang 

 Vanaf 2010 renovatie woningen 

 In ???? herinrichting straten, pleinen en groen 

 2014: 100 jaar Oranjebuurt  
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Nieuws van het waterfront 

 
In de afgelopen maanden hebben we als bestuur 
van Reest & Wieden een aantal bijeenkomsten 
gehad in het kader van een strategische discussie 
over de ambities, beleid en visie van het 
waterschap. Maar eigenlijk komt de discussie er 
iedere keer op neer: hoe kunnen we de kosten in 
de klauw houden zonder aan onze kerntaken en 
wettelijke verantwoordelijkheden te tornen? 
Dit zijn brainstormbijeenkomsten buiten de 
reguliere Algemeen Bestuursvergadering om.  Het 
Algemeen Bestuur (AB) heeft het Dagelijks 
Bestuur (DB) de opdracht meegegeven (vorig jaar 
al) dat de tarieven sowieso niet boven de 5%  
stijging per jaar uit mogen komen.  
 
Ik heb al eens eerder toegelicht dat wij als 
waterschap voor de tarieven voor ingezetenen 
een zeer ongunstig gebied hebben. We hebben 
een groot oppervlak (waaronder drie grote 
natuurgebieden) met relatief weinig bewoners. 
Dan zou je ook verwachten dat de Natuur (zitten 
met een geborgde zetel in het AB) meer betaalt 
maar dat is niet zo. Relatief betaalt Natuur heel 
weinig terwijl we voor ingezetenen bijna het 
hoogste tarief in Nederland betalen.  
 
Toen ik net in het bestuur kwam stelde ik daar 
vragen over, met name over die grote verschillen. 
Ik kreeg toen als antwoord dat de ingezetenen 
daarvoor dan ook mooie natuurgebieden tot hun 
beschikking hadden. Dan kun je denken dat dat 
bedoeld is als een ironisch grapje maar het schijnt 
inderdaad  destijds, toen deze tariefstelling tot 
stand is gekomen, als legitiem argument 
aangevoerd te zijn. Ik stond perplex moet ik 
zeggen. 
 

 
 
Die verdeling van de lasten over de 4 categorieën  
is wettelijk vastgesteld, dus daar is niet zoveel aan 
te doen. Reest & Wieden heeft een begroting van 
tussen de 46 en 47 miljoen  euro. 
Die kosten worden als volgt in rekening 
gebracht:Ingezetenen 35 %; Gebouwd 46,7 %; 

Agrarisch en overig ongebouwd 18  %; 
Bos en natuur 0,30 %. 
Het waterschap kan er wel voor kiezen de 
ingezetenen in te delen in een klasse van 25–35 %  
en men heeft destijds ervoor gekozen op het 
hoogste te gaan zitten van 35 % (om redenen 
zoals ik hierboven heb omschreven met 
betrekking tot de natuurgebieden).De strategische 
bijeenkomsten van bestuur met ambtenaren, 
waar ik mijn bijdrage mee begon, hebben dus 
vooral tot doel: welke taken kunnen we laten 
zitten, kunnen we temporiseren en/of kunnen we 
zaken zo organiseren dat er ook minder kosten 
worden gemaakt. En daarbij moet u dan vooral 
denken aan Shared Services (op het gebied van 
ICT, Inkoop, P&O en waterketen). 
Dat zijn dus diensten die we dan samen (en dus 
goedkoper) zouden kunnen doen met andere 
waterschappen en daarover wordt nu verder 
onderzoek gedaan  samen met 6 andere 
waterschappen. 
 
De kostentoename zit em de komende jaren niet 
in de Rioolwaterzuiveringsinstallaties(RWZI) maar 
vooral in de kapitaallasten van projecten in 
Watersysteem. Hieronder worden Water Op Maat 
(WOM) projecten uitgevoerd.  WOM-projecten  
hebben ook die naam omdat het grootschalige 
integrale projecten zijn waarbij gewerkt wordt aan 
een goede grondwaterstand (GGOR) met een 
goede aan en afvoer van water voor zowel de 
agrarische sector als de natuur, voor 
natuurvriendelijke maatregelen als vispassages en 
natuurvriendelijke oevers (Kaderrichtlijn Water 
oftewel KRW. Dit betreft overigens uitvoering van 
Europese richtlijnen en geen eigen keuze) en 
Waterbeheer 21e eeuw (kortweg WB 21). Dat 
laatste zijn maatregelen in het kader van de 
klimaatsveranderingen waardoor we rekening 
moeten houden met het kunnen 
bergen/opvangen van grote hoeveelheden water 
die normaliter grote overstromingen zouden 
veroorzaken. Ook dit is een wettelijke verplichting. 
Het zou te ver gaan om hier alles nu op te noemen 
maar er zijn nog wel meer kosten die het 
waterschap vanuit de landelijke regering  voor zijn 
rekening moet nemen. 
Dit zijn dus de onderwerpen waarover we 
informerend en meningvormend discussiëren en 
waarbij de stemming nu nog zo is dat we als 
bestuur in gezamenlijkheid tot een tarieven 
daling, of op zijn minst tot een gelijk blijven, willen 
komen.                >>> 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.retailwiki.nl/wiki02/images/Rem_2011_hansje_brinker_boek.jpg&imgrefurl=http://www.retailwiki.nl/wiki02/index.php/Hans_Brinker&docid=fSiOCnzSvtQwJM&tbnid=JABoirYRFrvtIM&w=168&h=136&ei=6nE8Ue3OAcLA7AayvYC4Dw&ved=0CAYQxiAwBA&iact=ricl
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Als je kijkt naar de samenstelling van het bestuur 
vormen de agrariërs een heel sterke groepering 
die door meerdere partijen heen loopt en niet 
alleen is georganiseerd is in de geborgde zetels.  
Als het puur op stemmen aan zou komen vormen 
we als ingezetenen een kleine minderheid.      
 Het Dagelijks Bestuur (DB) vormt een afspiegeling 
van de krachtsverhouding: 1 x DB vanuit geborgde 
zetels (boeren), 1 x uit Industrie, 1 x uit Water 
Natuurlijk (ook gelieerd aan agrarische sector) en 
1 x CDA (ook agrarisch georiënteerd). 

Ik hoop u hiermee een kleine inkijk te hebben 
gegeven in waarmee het bestuur van het 
waterschap zich zoal bezig houdt. 
Ik heb geprobeerd niet teveel in detail te gaan en 
het leesbaar te houden. Mensen die meer willen 
weten kunnen altijd contact met me opnemen.. 
 
Henk van de Weg 
hendrikweg@live.nl 
06 - 13403219 

 

 

Gemeenten komen aan zet 
 
Er komt de komende jaren veel op gemeenten af. Het werk in gemeenteraad en college zal er alleen maar 
interessanter op worden. 
Veel taken worden overgeheveld naar de lokale overheid. Het gaat dan om Jeugdzorg, ondersteuning en 
zorg vanuit delen van de AWBZ en de deelname van mensen met een beperking aan de arbeidsmarkt. 
Op zich een goede zaak. De lokale overheid kan immers dicht bij de burgers staan. Versnippering valt beter 
te voorkomen en samenhang is gemakkelijker te vinden. 
 
De opgaven zijn echter moeilijk doordat ook de budgetten aanzienlijk minder worden en omdat er een 
omslag in de samenleving nodig is. 
De 3 decentralisaties (Jeugdzorg, AWBZ/WMO en Participatiewet) moeten leiden tot meer maatwerk, 
grotere betrokkenheid van burgers en kostenbesparingen. 
Momenteel wordt er binnen onze gemeente hard gewerkt aan de voorbereidingen op deze nieuwe taken. 
Daarbij zal ook de Hoogeveense samenleving betrokken worden.  
 

Kandidaat bestuurslid? 
Vrijwilliger campagne? 
Kandidaat gemeenteraadslid? 
 
 
De lokale PvdA zal eveneens goed voorbereid moeten zijn om vanuit sociaal democratisch perspectief 
antwoorden te vinden op de grote uitdagingen van de nabije toekomst.  
De onderwerpen die het betreft raken immers belangrijke onderdelen van ons gedachtegoed.  
 
Onze inzet voor een sociale samenleving waarin we mensen niet aan hun lot overlaten. Een samenleving 
met inwoners die verantwoordelijkheid voelen voor elkaar. In een goed evenwicht tussen eigen 
verantwoordelijkheid en de gezamenlijke verplichting voor goed onderwijs, goede zorg en 
werkgelegenheid. Voor volop meedoen aan de samenleving, ondanks beperkingen. 
 
In de aanloop naar de raadsverkiezingen van 2014 valt er dus heel veel te doen. Laten we de mouwen 
opstropen! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Klaas Smid 

mailto:hendrikweg@live.nl
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De handschoen| 
 
Bas Heijne, columnist van NRC, plaatst 
ontwikkelingen vaak in een breder perspectief. 
Zijn bijdrage getiteld "Zwendel" van 10 maart is 
weer het lezen meer dan waard. Dachten velen 
dat alle kwalen terug te voeren waren op de 
politiek, maar blijkt volgens Heijne dat in plaats 
van Haagse zakkenvullers de hoeders van de 
nieuwe economische orde ons uitkleedden. 
Commerciële omroepen met sponsors,  
bel spelletjes en sluikreclame. 
Banken met rommelproducten.  
Corporaties met wild gegok.  
Doping in de sport. 
Winst was immers het nieuwe geloof!  Ongeremd 
marktdenken en de partijen die dat omhelsden 
werden beloond. 
Zo werd maatschappelijk vertrouwen volledig 
ondermijnd. Tot zover kort en ruw samengevat de 
stellingname van Heijne. 
 
Het ongebreidelde kapitalisme heeft ons een 
diepe crisis gebracht. Voor de oplossing daarvan is 
nog heel veel nodig. Op de korte en de lange 
termijn. Ook nu willen we als PvdA op landelijk 
niveau in de regering een bijdrage leveren. 
Puinhopen opruimen. Dat gaat " van Au" . Pijnlijke 
maatregelen zijn onvermijdelijk. Soms lastig uit te 
leggen. Toekomstgericht en dus het belang van 
alledag overstijgend. Met een regeringspartner 
die een geheel ander mensbeeld heeft. Inderdaad, 
de vrije markt als leidend principe. 
 
Ondertussen schetst het Van Waarde project weer 
hoe sociaal democratische waarden nieuwe 

antwoorden moeten geven. Tegelijk met de 
lastige opgave van regeren. Het lijkt een spagaat. 
Nu komt het aan op geduld. Van groot belang is 
het vinden van een breder draagvlak. Daarom 
hoeven we ook niet zo bedroefd te zijn dat er 
geen meerderheid in de Eerste Kamer is voor alles 
wat een coalitie met alleen de VVD kan 
voortbrengen. Daarom is het afsluiten van een 
sociaal akkoord met de sociale partners van groot 
belang. Om dat te bereiken hebben we bekwame 
partijgenoten in Den Haag. Die we niet te snel 
moeten afbranden.  
 
We kunnen niet alles bij het oude laten. De wereld 
is veranderd. Er ligt een opdracht onze jongere 
generaties perspectief te bieden. Tegelijk oog 
hebben voor alle onzekerheden. De bouwvakker 
die na jarenlang hard werken nu de dreiging 
boven het hoofd hangt bijstand te krijgen. De 
ouderen die aangewezen zijn op zorg en 
ondersteuning. 
Het uitspelen van generaties tegen elkaar heeft 
geen enkele zin. 
 
Het van Waarde project stimuleert ons goed na te 
denken over de inrichting van de samenleving. 
Regeren vraagt creativiteit, lef en moed. 
Het verbinden van die twee opgaven is een hels 
karwei. In de partij moeten we dat samen 
oppakken. Problemen zijn we nooit uit de weg 
gegaan. 
Nu geldt meer dan ooit dat sociaal democraten 
verbindingen weten te leggen. Tussen generaties, 
tussen hoger en laag opgeleiden, tussen weinig 
kansrijken en kansrijken.  
Die handschoen moeten we oppakken.  
 
Klaas Smid 

 

Henk van de Weg: terug van weggeweest  
 
In de jaren negentig ben ik actief geworden bij en 
in de PvdA in Hoogeveen. Na een aantal jaren in 
het bestuur te hebben gezeten kwam ik in 2002 
in de gemeenteraad . In 2010 kwam daar helaas 
een eind aan o.a. omdat we van 10 naar 6 
raadszetels gingen.  
 
Ik heb wel moeten afkicken omdat het bedrijven 
van politiek heel intensief is. Het kan je behoorlijk 
opslurpen. Natuurlijk ben ik de plaatselijke 
politiek(en de landelijke uiteraard ook) wel 

blijven volgen want als je een keer besmet bent 
met dat virus van de politiek dan laat dat je 
moeilijk weer los. Bij dat afkicken van de 
plaatselijke politiek werd ik gedeeltelijk geholpen 
door het feit dat ik in het algemeen bestuur 
kwam van het waterschap Reest & Wieden in het 
voorjaar van 2010. En in dat bestuur heb ik 
namens de PvdA nog steeds (samen met Elly 
Beenen uit Meppel) zitting.  
Sinds november 2012 ben ik eerste opvolger in de 
raadsfractie.
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Bij het overlijden van Ida Siers 
 
Afgelopen donderdag bereikte ons het droevige 
bericht van het overlijden van Ida Siers. Ida heeft 
zich vele jaren ingezet voor de sociaaldemocratie. 
Zo was zij raadslid voor de PvdA in Ommen en 
Hoogeveen.  
 
Voor de Drentse herindeling bekleedde Ida het 
voorzitterschap van de afdeling Ruinen. Na haar 
raadslidmaatschap in de gemeente Hoogeveen 
vervulde  zij dezelfde functie in onze afdeling. 
Tevens is Ida vele malen congresafgevaardigde 
geweest. 
 
We herinneren ons nog dat Ida een warm 
pleitbezorgster was voor beperking van de 
hypotheekrenteaftrek, al in de jaren 90. 
Op een partijcongres wist zij een motie met die 
strekking aangenomen te krijgen. Tijdens haar 
raadslidmaatschap was zij onder andere 
woordvoerder voor ruimtelijke ordening. Haar 
kennis en vasthoudendheid toonde zij onder meer 
bij de discussies over Buitenvaart/Riegmeer. 
 
Ida heeft in al haar politieke activiteiten altijd oog 
gehad voor de kansarmen in de samenleving. 
De laatste jaren spande zij zich met Martin enorm 
in voor de ontwikkeling van vakopleidingen in Zuid 
Afrika. Met veel enthousiasme sprak zij daarover. 
Het is enorm triest dat de geplande reis met 
Martin naar Zuid Afrika niet door kon gaan. 
 
We herinneren ons Ida als een hartelijke 
partijgenote waar iedereen altijd welkom was. 
De PvdA Hoogeveen is Ida veel dank verschuldigd 
voor haar inzet en betrokkenheid. 
 
Wij herinneren ons haar met veel respect. 
Wij wensen Martin, kinderen en kleinkinderen 
heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
 
Afdelingsbestuur & Fractie PvdA Hoogeveen 
 
 
 
 
 
 

 

 

Millenniumbos Hoogeveen 
 
Aan de rand van Hoogeveen, op een prachtige 
plek, omringd door weilanden en oude 
bosgebieden zal volgend voorjaar het  
' Millenniumbos Hoogeveen' beginnen te groeien. 
Het Millenniumbos zal ruim 4,5 hectare groot 
worden. Het wordt een plek waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten, waar men kan genieten van 
de rust en de natuur. En het bijzondere van het 
bos is dat de Hoogeveense samenleving dit bos zal 
gaan 'vullen' met bomen. 
 
Al enkele maanden is de ' Stichting 
Millenniumgemeente Hoogeveen' bezig met de 
voorbereidingen: 
De gemeente Hoogeveen stelt de 4,5 hectare 
grond ter beschikking,  het ontwerpplan is gereed.  
Het Millenniumbos wordt een prachtig, typisch 
Drents bos. 
Met een knipoog, dat dan weer wel. Aan de 
randen en langs de paden is ruimte voor oude 
fruitrassen. 
Al wandelend door het bos kan men genieten van 
een zelfgeplukte appel. Ook hebben alle 
Hoogeveense reisbureaus toegezegd de actie te 
ondersteunen. 
U kunt dit najaar een folder vinden bij die 
reisbureaus. 
In deze folder staat alle informatie hoe u een 
boom kunt gaan planten in het nieuwe ' 
Millenniumbos'.Over niet al te lange tijd zullen alle 
Hoogeveense basisscholen worden 
aangeschreven. De jeugd uit 
Hoogeveen en haar dorpen krijgt namelijk een 
belangrijke rol bij het 'vullen' van het bos. In 
combinatie met het Hoogeveense bedrijfsleven. 
Hoe dat precies vorm gaat krijgen houden we nog 
even geheim, maar dat Hoogeveense 
natuurkenners een belangrijke rol gaan krijgen is 
al zeker. 
En natuurlijk kunt ook u een boom planten. Om 
een nieuw leven te vieren, om een dierbaar 
persoon te gedenken Of gewoon zomaar. Want 
iemand die een boom plant, geeft om meer dan 
zichzelf. 
 
Mark Tuit 
. 78 | 4 november 
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Herinneringen aan Henk 
Diephuis  

 
 
Henk heeft zijn politieke loopbaan beëindigd als 
wethouder van de gemeente Hoogeveen. Daarin 
had hij een grote portefeuille met ruimtelijke 
ordening, verkeer, grondbedrijf en milieu. Als 
stoere Groninger en zijn niet mis te verstane grote 
forse figuur boezemde hij ontzag bij zijn 
gesprekspartners. 
Henk kende deze uitstraling en ging graag staan 
als hij in een bijeenkomst zijn woordje deed. 
Aandacht gegarandeerd.  
 
Je kan Henk beschouwen als een echte 
vakwethouder, die je precies kon vertellen hoe 
nuttig en noodzakelijk de herinrichting en 
renovatie van het rioolstelsel is. Discussies over 
het afschaffen van het ambtsgebed waren aan 
hem niet besteed. Hij gaf dat in de 
onderhandelingen over het bestuursakkoord 
makkelijk prijs, wat hem door de fractie niet in 
dank werd afgenomen. Maar zijn positie in de 
PVDA afdeling was dermate onaantastbaar, dat hij 
daar makkelijk mee weg kwam. Ook zijn zeer 
positieve opstelling t.a.v. het vliegveld is Henk 
nooit duur komen te staan, ondanks het feit dat 
hij daarmee lijnrecht handelde tegen het 
verkiezingsprogramma. Er stonden zoveel 
positieve resultaten op zijn conto, dat hem deze 
zonden werden vergeven.  
Henk is in de jaren 60, 70 en 80 het gezicht van de 
PVDA geweest en velen droegen hem terecht op 
handen. Hij was een groot natuurliefhebber. Als je 
met Henk door Drenthe reed, wist hij over allerlei 
landschapsonderdelen een boeiend 
ontwikkelingsverhaal te vertellen. Hij heeft de 
aankoop van het spaarbankbos door de raad 

geloodst, hoewel dat toen nog in de gemeente 
Ruinen lag. Hij was terecht van mening, dat dit bos 
belangrijk is voor de recreatie van de 
Hoogeveense gemeenschap. In dit bos had 
voetbalvereniging Hoogeveen jarenlang haar 
thuisbasis.  
 
Voor zijn wethouderschap was Henk 
fractievoorzitter en een gezaghebbend spreker in 
de raad. Dat weerhield hem niet, om zijn 
fractiegenoten veel ruimte te geven ook hun 
inbreng in de raad aan de orde te stellen. Zo heeft 
hij mij als jong beginnend raadslid aangeboden de 
algemene beschouwingen te doen. Daarmee gaf 
hij mij de ruimte het politieke handwerk beter te 
leren. Ik ben hem daar nog steeds dankbaar voor. 
Hij was toen nog provinciaal ambtenaar weg- en 
waterbouw, met een enorm gevoel voor de 
gevolgen van infrastructurele werken op de 
natuur.  
 
Hij was betrokken bij de ontwikkeling van de A28 
en de brede middenberm bij Spier is rechtstreeks 
te herleiden aan de inzet van Henk. 
Die grote jongen had ook zo zijn speeltjes. Zo was 
hij de trotste eigenaar van een heuse Mercedes en 
zijn Mercedes speldje droeg hij vaker dan zijn 
lintje. 
 
Trix van Kuilenburg
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STERKE JERKE 

 
Van ‘ ik ’ naar ‘ons ‘? 
In het essay uitgebracht door de Wiardi Beckman 
Stichting. 'Over wat van Waarde is’  is een 
opvallende koerswijziging te signaleren: van ‘ ik 
‘naar ‘ons ‘. Hier en daar uitgelegd als een 
lippendienst aan conservatief ‘links’. Terwijl 
partijleider Samsom regeert met ‘rechts’, de VVD, 
zegt partijvoorzitter Spekman: “Er moet een 
omslag komen van ' ik' naar ‘ons’ “ en bepleit 
regeren met SP. Niet consistent, lijkt me. Met 
groot schadelijk gevolg, nl. vertrouwensverlies van 
de kiezer. Het is hard nodig te formuleren waar 
we als PvdA echt voor staan. Goed dus dat het 
essay met resoluties geagendeerd is voor het 
Congres op 27 april. 

 

Gelukkig begint het besef door te breken dat 

waarden vooraf gaan aan normen. Bij handelen in 

de praktijk van alle dag is er vaak geen ruimte 

voor ‘gefilosofeer’, maar spelen ‘normen’ wel 

mee. Normen die voortvloeien uit waarden, 

normen als gedragsregels voor alle dag. Niets is zo 

praktisch als een goede theorie. Het zou ook te 

veel tijd kosten steeds je opnieuw af te vragen 

waar die ‘normen’ op berusten. Toch moet dat 

wel een keer gedaan zijn. Er moeten waarden aan 

ten grondslag liggen. Zonder geformuleerde 

waarden is er geen richting te bepalen. Het 

bestaansrecht voor een politiek partij is toch 

vanuit waarden een visie hebben en daarmee 

concreet aan de slag te gaan. 

 

Lang geleden, ik was toen net gekozen als 

Statenlid, vroeg ik me tijdens de lunch samen met 

een collega Statenlid af, wat drijft ons eigenlijk als 

PVDA volksvertegenwoordigers? Om een lang 

verhaal kort te maken, we konden uiteindelijk 

alles samenvatten in één woord nl. : emancipatie.  

 

PvdA als emancipatiebeweging: jezelf kunnen zijn, 

eigen keuzes kunnen en mogen maken. Daartoe 

zijn veel zaken van belang. Scholing (culturele 

verheffing van het volk) met  studiefinanciering! , 

werk, wonen en zorg (bestaanszekerheid).  

Keuzes maken doe je in een omgeving. Met je 

keuzes wil je anderen niet schaden. Sterker, je 

sociale omgeving is van groot belang ( ‘Binding’). 

Juist door die ‘binding’ kun je, wil je, ook solidair 

zijn. 

Emancipatie is m.i. nog altijd actueel en van grote 

waarde. De raadsverkiezingen naderen, voor mij 

zou een selectie criterium zijn hoe er over 

emancipatie wordt gedacht. Geëmancipeerde, 

vrije, zelfstandige burgers kunnen 

verantwoordelijkheid dragen. Burgerparticipatie 

bevorderen is daar een uitvloeisel van.  

 

In Hoogeveen kennen we al de Smederijen. Deze 

verder ontwikkelen doet recht aan individuele, 

mondige burgers die zich maatschappelijk 

verantwoordelijk voelen en zich in zetten voor 

bijvoorbeeld hun dorp of wijk (samen 

redzaamheid). 

 

 Zo gezien is ‘samen’  en ‘ons’ een antwoord van 

betrokken burgers op te ver doorgeschoten 

individualisering, maar 

we moeten niet terug naar het paternalisme van 

vroeger, waar ons voorgeschreven werd wat we 

moesten doen en laten. Zo’ n soort ‘ons ‘past niet 

bij emancipatie, want als individu wil je toch je 

eigen keuzes kunnen maken. 

Niet  ‘ ík’ vervangen door ‘ons’ dus. Dat wordt me 

te benauwend. 

 

Jerk Otten, maart 2013 

 

 

 

Van waarde - Sociaal-democratie voor de 

21ste eeuw  

 

Van Waarde is het Wiardi Beckman Stichting-

onderzoek voor sociaal-democratie voor de 

21ste eeuw. Wat is van waarde, hoe staat het 

onder druk en wat staat ons te doen? 

 

 

http://www.wbs.nl/platform/activiteiten/1804
http://www.wbs.nl/platform/activiteiten/1804
http://www.wbs.nl/platform/activiteiten/1804
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Vrouwendag 
Dit stukje schrijf ik op 8 maart, internationale 
vrouwendag. Ik ben een liefhebber van 
praatprogramma' s op radio en tv. Luisteren wat 
mensen beweegt. Discussies waarin standpunten 
verhelderd worden. Originele  ideeën geventileerd 
worden. Grappige opmerkingen. Zo nu en dan 
opmerkingen die tot nadenken aanzetten. 
Natuurlijk ook gasten of presentatoren om je 
heerlijk aan te ergeren.  
Dergelijke programma' s  of talkshows op de 
Duitse TV zijn het beste in hun soort.  
Programma' s waarin gasten nog de tijd krijgen 
hun standpunten met argumenten te 
onderbouwen. Scherpe debatten, maar wel met 
respect voor de opponent. En vaak gepresenteerd 
door vrouwen! Anne Will op de ARD is een topper. 
Ina’s Nacht van de NDR is een aanrader. 
Hoe anders is dat op de Nederlandse TV. Je 
opvatting in oneliners weergeven, want het 
volgende onderwerp volgt al weer. Kijkers zouden 
eens kunnen wegzappen. 
 

 
Altijd weer diezelfde deskundigen en "side kicks" . 
Jan Mulder, die bij zo veel programma's zijn 
kunstje herhaalt.  Herman Pleij die voortdurend 
de behoefte aan rituelen etaleert.  Duur betaalde 
presentator Jeroen Pauw die zijn cynisme 
inmiddels uitgebreid heeft kunnen uitbuiten. 
Witteman die steeds meer als een suffige oude 
man naast Pauw nog een beetje de schijn van 
kritische journalistiek moet ophouden. Mannen in 
een kleine leefwereld die voortdurend dezelfde 
mensen tegenkomen. Over verruiming van je blik 
gesproken! 
Ondertussen komen grote vrouwelijke talenten 
boven drijven. Marcia Luyten in Buitenhof en 
Marielle Tweebeeke  in Nieuwsuur. Laten we ook 
de kwaliteit van Eva Jinek niet onderschatten. 
Werd het beste praatprogramma ooit niet 
gemaakt door Sonja Barend en Ellen Blazer? 
Vernieuwend en spraakmakend. 
Hilversum: tijd voor meer vrouwendagen! 
 
Klaas Smid 

 

Doe Mee 
De Rijksoverheid is geïnteresseerd in meningen, 
ideeën en initiatieven vanuit de samenleving. Met 
haar kennis en netwerk kan de Rijksoverheid 
wellicht een initiatief een stap verder helpen. ‘Doe 
Mee’ bevat een overzicht van initiatieven waarbij 
burgers en bedrijven kunnen meedenken, 
meedoen en soms ook mee beslissen bij het 
maken of uitvoeren van beleid. 
 
 Green Deal 
Hebt u een duurzaam initiatief op het gebied van 
grondstoffen (waaronder biodiversiteit), water, 
mobiliteit of energie? Meld het aan als Green 
Deal. 
 
Betaalbaarheid van de zorg 
Onder de titel ‘De zorg: hoeveel extra is het ons 
waard?’ start het ministerie van VWS een 
discussie over de betaalbaarheid van zorg. 
 
Toekomst Elektriciteitswet en Gaswet  
De huidige Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet 
zijn verouderd en gaan ingrijpend op de schop.  

Praat mee op LinkedIn over de inhoud van het 
nieuwe wetsvoorstel. 
  
Internetconsultatie 
Op internetconsultatie.nl vindt u wet- en 
regelgeving die door het kabinet wordt voorbereid 
en waarover via internet wordt geconsulteerd.  
U kunt reageren op deze voorstellen. 
 
Initiatieven of ideeën ministeries BZK en IenM 
Heeft u zelf een idee of initiatief op het terrein 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) of het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu (IenM) en heeft u daar 
een vraag over? Dan kunt u contact opnemen met 
deze ministeries via het contactformulier. Vermeld 
duidelijk op het formulier voor welk ministerie het 
is bestemd, dat het om een initiatief gaat en wat 
uw vraag is. 
 
Voor overige initiatieven, financiering of hulp bij 
het schrijven van een plan, kunt u terecht op 
www.idealenkompas.nl

http://www.rijksoverheid.nl/doe-mee/lopende-projecten/green-deal
http://www.rijksoverheid.nl/doe-mee/lopende-projecten/betaalbaarheid-van-de-zorg
http://www.rijksoverheid.nl/doe-mee/lopende-projecten/toekomst-elektriciteitswet-en-gaswet
http://www.rijksoverheid.nl/doe-mee/lopende-projecten/internetconsultatie
http://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier
http://www.idealenkompas.nl/
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Groetjes uit Sardinië (deel 2) 

De laatste keer dat ik iets schreef voor de Rooie Vener 
waren net de verkiezingen in Nederland geweest. Ik 
was toen in een jubelstemming omdat we het vreselijk 
goed hadden gedaan. Vervolgens is er natuurlijk heel 
veel gebeurd in Nederland. Een kabinet met de VVD, 
waarbij van beide  kanten, noodzakelijkerwijs, water 
bij de wijn moest worden gedaan.  
 
Op afstand volg ik natuurlijk een en ander en ik moet 
eerlijk zeggen dat een aantal zaken mij erg aan het hart 
gaan. Bijvoorbeeld met betrekking tot de zorgpremie. 
M.i. was er een goed voorstel in het regeerakkoord, 
die helaas binnen luttele  “seconden” weer is 
teruggedraaid.  
 
Ik snap ook dat het vanaf een afstand misschien 
makkelijk is om “commentaar” te hebben, maar mijn 
gevoel zegt steeds vaker dat wij in Nederland, maar 
ook in veel andere landen, dingen wel willen 
veranderen, zelf moeten veranderen, maar daarbij niet 
het “lef” hebben om de rigoureuze maatregelen te 
nemen die nodig zijn. Als het fundament niet (meer) 
goed is, hoe kan je daar dan op verder bouwen of 
aanpassingen doen?? Volgens mij moet je dan juist een 
heel nieuw fundament leggen gebaseerd op wat de 
maatschappij nu nodig heeft. 
 
Als je bijvoorbeeld kijkt naar de zorgpremie. Hoe 
ingewikkeld kan je het maken …… We moeten zelf 
kiezen waar we een zorgverzekering willen afsluiten 
en, zoals wordt gezegd, kan je tientallen euro’s per 
maand besparen door de “juiste” te kiezen. De keuze 
in aanbieders is echter net zo groot als de 
verschillende pakketten die je erbij kan nemen. Zodat 
je naar mijn mening afgestudeerd moet zijn in de 
“zorgwetenschappen” wil je echt een goede en 
verantwoorde keuze kunnen maken! 
Maar ok, uiteindelijk maak je een keuze op basis van 
??? (ikke pikke porretjes misschien??) en weet je in elk 
geval hoeveel premie je per maand moet betalen. Dan 
is de volgende stap, als je een laag inkomen hebt, om 
een zorgtoeslag aan te vragen. Je betaalt dus je premie 

en krijgt dan vervolgens elke maand een bedrag terug 
van de belastingdienst. 
En natuurlijk daarnaast het % dat je betaalt over je 
inkomen. Maar gelukkig voor de goedverdienenden 
onder ons, alleen maar over de 1e € 50.853,00. Over 
alles wat je meer verdient hoef je geen bijdrage te 
betalen.   
 
Naar mijn mening een hoop bureaucratisch gedoe om 
het aan de voorkant (premie betalen) voor iedereen 
gelijk te laten zijn, om het vervolgens via de achterkant 
weer (een beetje) recht te trekken op basis van je 
inkomen. 
Dat gaat hier gelukkig veel handiger. Iedereen betaalt 
op basis van zijn inkomen, of dit nu loondienst, 
pensioen, of winst uit eigen bedrijf is, een percentage. 
Gewoon net zoals je belasting betaald. Geen gedoe 
met ingewikkelde vergelijkingen van premies, geen 
zorgtoeslag achteraf. Je betaalt gewoon naar wat je 
verdient!! 
Ik vergelijk het wel eens met het ziekenfonds, weet u 
nog wel, die wij vroeger ook hadden…. 
En ik wil niet zeggen dat daardoor hier de kosten van 
de zorg lager zijn, of dat dit perse een beter systeem is, 
maar het “voelt” eerlijker en iedereen is ook gewoon 
verzekerd!  
 
Natuurlijk heb je hier ook eigen bijdragen net als in 
Nederland. Dat kan hier behoorlijk in de papieren gaan 
lopen. En je moet vooraf betalen! Anders wordt er 
geen echo gemaakt in het ziekenhuis, wordt er geen 
bloed afgenomen etc. 
Maar wat ik al zei, gelukkig heeft iedereen een 
zorgverzekering en is dat niet afhankelijk van of je de 
premie wel hebt kunnen betalen. 
 
Wat hier wel een heel groot probleem is, zijn allerlei 
andere verzekeringen. Die zijn nagenoeg onbetaalbaar 
hier. Dat betekent dat de meeste “gewone” mensen 
dus geen inboedelverzekering hebben, geen 
opstalverzekering en al helemaal geen 
tandartsverzekering. En voor degenen die wel eens in 
Italië zijn geweest en het idee hebben  
           >>>  
 
 
  



 

30 

 

dat er altijd erg veel aanrijdingen zijn omdat bijna alle 
auto’s deuken hebben, dat is dus omdat een 
allriskverzekering hier ongeveer 4x zoveel kost als een 
WA verzekering. Dat is dus voor bijna niemand 
weggelegd en schades kunnen dus vaak niet 
gerepareerd worden omdat de mensen daar het geld 
niet voor hebben. 
 
Nu vind ik dat wij in Nederland, in elk geval in het 
recente verleden, vaak de neiging hadden om alles wat 
maar mogelijk was te verzekeren. Een beetje té dus. 
Maar hier op Sardinië is het wel heel triest en hebben 
mensen gelijk grote problemen als er iets gebeurd.
                          >>> 
Ook een verzekering voor de begrafenis wordt hier 
zelden afgesloten. Nu is er ook een groot verschil met 
hoe wij begraven in Nederland, maar ook hier zijn de 
kosten vrij hoog omdat niet in de grond begraven 
wordt maar in “muren”. 
Over het algemeen wordt iemand hier de dag na het 
overlijden al begraven. Nu zult u zich misschien, net als 
ik in het begin deed, afvragen “maar hoe doe je dat 
dan met kaarten, advertenties etc.”. Nou dat is heel 
simpel. Dat doen ze hier niet. In elk dorp zijn 
verschillende plaatsen waar posters kunnen worden 
opgehangen. Zodra iemand is overleden worden er 
posters gemaakt waarin het overlijden wordt 
aangekondigd. Deze worden zo snel mogelijk overal 
opgehangen. Familie wordt natuurlijk telefonisch op de 
hoogte gesteld. 
Iedereen gaat vervolgens op de dag van de begrafenis 
naar de kerk (meestal moet de helft buiten blijven 
staan omdat de kerken in de dorpjes niet zo groot zijn) 
en daarna samen naar de begraafplaats. Daar is ruimte 
voor de condoleances en blijven mensen vaak nog lang 
napraten. Vervolgens gaat iedereen weer naar huis 
(dus geen koffie met cake of broodjes).  
 
En natuurlijk valt er ook nog iets zeggen over de 
verkiezingen die hier recent zijn geweest. 
Ondanks dat de Democratische Partij (net) heeft 
gewonnen van Berlusconi, valt er hier helaas niet echt 
iets te vieren.  
 
 
De “gewone” mensen weten en voelen dat het tijd is 
voor verandering.  
Zij hebben dan ook massaal op Grillo gestemd.  
En, naar mijn mening, niet omdat zij het helemaal eens 
zijn met zijn partij en programma, maar voornamelijk 
uit protest tegen de gevestigde partijen welke gewoon 
op de oude voet doorgaan.  
 
Oude mannen zoals Bersani en Berlusconi, met veel 
geld en macht die de touwtjes in handen willen blijven 
houden, zonder ruimte te geven voor jongere mensen, 

nieuwe ideeën en de veranderingen die hard nodig 
zijn. 
Politiek hier is niet makkelijk te 
begrijpen/doorgronden, maar voor mij is het wel 
duidelijk dat er veel moet veranderen in Italië willen 
we hier uit de crisis komen waar vooral (net als in 
Nederland) de “gewone” mensen het leed van voelen.  
 
En helaas is er niet veel vertrouwen dat dit gaat lukken 
op basis van de verkiezingsuitslagen. De tijd zal het 
leren!  
In deze moeilijke tijden is het belangrijk om de kansen 
te blijven zien! Als we denken in problemen en 
onmogelijkheden, gaan we er niet komen. 
Veranderingen zijn noodzakelijk, maar hoeven niet 
slecht te zijn. Als we het op de juiste manier doen 
kunnen we er juist op vooruitgaan. En daar zijn we 
allemaal verantwoordelijk voor! 
We kunnen allemaal op onze eigen manier bijdragen 
aan de maatschappij.  
 
Ik wil ter afsluiting graag vertellen over een heel 
bijzonder filmpje die ik onlangs heb gezien. Nick Vujicic 
heeft geen armen en geen benen en heeft het zijn 
missie gemaakt om andere mensen te motiveren, te 
laten inzien hoe bijzonder en mooi ze zijn en welke 
mogelijkheden ze hebben. 
Ik kan jullie echt aanraden om dit filmpje eens even te 
kijken.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=Fk5EAxFCczM  
 
Ciao en arriverderci, 
José 
 

  

http://www.youtube.com/watch?v=Fk5EAxFCczM
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Minder welvaart, meer welzijn?! 
Gisteren ( 5 maart 2013) zag ik de eerste vlinder 
vliegen van dit jaar. Dansend boven de krokussen, net 
zoals ik genietend van de eerste mooie Lentedag van 
het jaar. De vlinder en ik genoten. We waren niet de 
enigen. Die dag was ik voor het werk in Driebergen, 
later in Norg en 's avonds bij mijn ouders thuis in 
Hollandscheveld. En overal was er maar 1 
gespreksonderwerp: Wat waren die eerste 
zonnestralen geweldig. 
 
Het ging even niet over de crisis, de hoge werkloosheid 
of de bezuinigingen die heel Europa in de greep 
houden. Het ging over zonnestralen en mensen die 
samen op het gras waren gaan lunchen of spontaan 
een wandeling hadden gemaakt. 
 
Begrijp me niet verkeerd, ook ik maak van heel dichtbij 
mee wat werkloosheid met dierbare mensen van mij 
doet. Van de ene op de andere dag keldert je inkomen,  
je weekritme en een groot deel van je sociale leven als 
je werkloos wordt. Dat hakt er ongelooflijk diep in. 
 
En ook de zware bezuinigingen zien we nu in 
Hoogeveen. De wereldcrisis die eerst alleen op het 
journaal was bevindt zich allang in de hoofden en 
harten van iedere Hoogevener. 
 
Maar toch blijven die zonnestralen van die eerste 
Lentedag in mijn hoofd schijnen. Want de problemen 
die op ons afkomen kunnen we alleen oplossen met 
opgestroopte mouwen, met een mentaliteit van; Kop 
d'r Veur.  
 
Dan helpt het om elkaar te wijzen op de mooie dingen. 
Mijn dochter die mijn moeder een tekening geeft voor 
haar verjaardag, de buurjongen die zijn oude 
buurvrouw helpt met onkruid wieden. Een dansende 
vlinder in de zon zien vliegen...... 
 
 
Misschien moeten we wel blij zijn met iets minder 
welvaart. Want misschien brengt ons dat wel meer 
welzijn.... En om met de natuur te eindigen; 
 
'Sneeuwvlokken zijn van nature kwetsbaar, maar kijk 
eens wat ze kunnen als ze zich aan elkaar hechten.'   
(Verna M. Kelly) 
 
Mark Tuit 
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 NAMEN EN ADRESSEN  
 
Afdelingsbestuur tel. e-mail  
Voorzitter:  
Theo Jonker Brinkstraat 7 7902 AC Hoogeveen 06-5119694 
theojonker@pvdahoogeveen.nl  
Secretaris:  
Beerend de Weerd De Welhaak 6 7908NH Hoogeveen 
273365 bestuur@pvdahoogeveen.nl  
Penningmeester:  
Folkert Kuipers Groenland 23 7908RC Hoogeveen 267512 
kuipers.f@ziggo.nl  
Bankrekening 1647953 PvdA afdeling Hoogeveen  
Lid:  
Lucie Nieboer Timmer Flokstrapad 5 7908RD Hoogeveen 
231093 lucienieboer@gmail.com  
Vacatures  
Gemeenteraad  
Fractievoorzitter:  
Hendrikus Loof Vondelstraat 15 7901HP Hoogeveen 266994 
hendrikusloof@pvdahoogeveen.nl  
Fractiesecretaris:  
Ida Gerda Emmens De Waring 31 7908LG Hoogeveen 
240403 idagerdaemmens@pvdahoogeveen.nl  
Lid:  
Mark Tuit Otto Zomerweg 54 7913AJ Hollandscheveld 06-
19506162 marktuit@pvdahoogeveen.nl Inge Oosting 
Prieswijk 69 7916RP Elim 352855 
ingeoosting@pvdahoogeveen.nl  
Wolter Dekker Tapuitlaan 82 7905CZ Hoogeveen 234685 
wolterdekker@pvdahoogeveen.nl  
Gert Huijgen Aardenburg 40 7906DD Hoogeveen 263737 
gerthuijgen@pvdahoogeveen.nl  
1 ste opvolger:  
Henk van de Weg Jennerstraat 224 7909EG Hoogeveen 06-
13403219 hendrikweg@live.nl  
Wethouder  
Klaas Smid Fictorielaan 5 7906DC Hoogeveen 276987 
k.smid@hoogeveen.nl  
Permanente Campagnecommissie  
Wolter Dekker, Mark Tuit, Henk van de Weg, Abel Jagt, Ida 
Gerda Emmens en Hendrikus Loof/ Klaas Smid (adviserend)  
Congresafgevaardigden  
Wolter Dekker, vacature  
Gespreksgroep 60+  
Henk Prigge Roerdomplaan 204 7905 EL Hoogeveen 06-
53667352 henkprigge@home.nl  
Leden Provinciale Staten Drenthe Hans Hornstra Goringsbos 
5 7863 PZ Gees 0524- 582379 h.hornstra@drenthe.nl  
Jan Slagter Boslaan 45 7921 LB Zuidwolde 373273 
j.slagter@drenthe.nl  
Landelijk: www.pvda.nl  
Voor informatie over het lidmaatschap of voor het 
doorgeven van wijzigingen kunt u een mail sturen naar 
ledenadministratie@pvda.nl of bel 0900-9553 (lokaal tarief).  
Bezoekadres: Herengracht 54, 1015 BN Amsterdam  
Postadres: Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam  
 

 
 
 
 
 
Afdelingsblad ROOIE VENER Samenstelling:Gert Huijgen 
Adres: zie onder gemeenteraad  
Bezorging: Beerend de Weerd Adres: zie onder 
afdelingsbestuur  
Digitale Nieuwsbrief ‘Nieuws van de PvdA Hoogeveen’  
Inhoud & Vorm Nieuwsbrief: Wolter Dekker en Bert 
Anthonisse  
Reacties aan: Bert Anthonisse, e-mail: bertus33@planet.nl  

 
 
 
 
 
PvdA HOOGEVEEN-ombudstelefoon 
06- 27532575  
www.hoogeveen.pvda.nl  
Volg ons op Twitter en op 
Facebook 
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TURFMOLM 
 

 Marjolein Februari, Maxim het hele jaar 

 

 ZLM: Zootje LinkMichels 

 

 Ontwikkelingshielp 

 
 Manus: “Als je ziet hoeveel er gepolderd 

moet worden. 

had Rutte beter dijkgraaf kunnen worden.” 

 

 A27,2  ?? 

 

 Eelco Sintnicolaas: Mijn staf is van 

glasfiber. 

Modern, hè? 

 

 Zalandooooooooooooooooooooooooh. 

 

 Manus: “Moeten FNV-medewerkers hun 

salaris ook  

eerst in de SP-kas storten?” 

 

 Michael Drogerd 

 

 Manus: “Wie heeft het kabinet verboden de 

boeken 

van Keynes te lezen?” 

 

 Donkervort 

 

 Manus: “Na de wettelijke inkrimping krijgen 

we in 

2014 vanzelf een kindergemeenteraad.” 

 

 Zorggroep Levieste Middenveld 

 

 Op stelten 

 

 Manus: “Vroeger had je 

witteboordenmaffia, daarna 

wittejassenmaffia, tegenwoordig heb je 

gewoon de 

Raad van Bestuur. 

 

 Fusiebonus? Dat heette vroeger toch 

‘smeergeld’? 

 


