
PvdA	  fractie ontvangt  Oranjebuurt
Afgelopen woensdag 15 mei tegen 19.00 uur kwam er een 
grote groep straatvertegenwoordigers vanuit de Oranje-
buurt naar het gemeentehuis. De straatvertegenwoor-
digers waren uitgenodigd door de PvdA fractie om een 
kijkje in de keuken te komen nemen van het lokaal 
bestuur in Hoogeveen. Wij hebben tenslotte al enkele 
keren een kijkje in de keuken van de Oranjebuurt mogen 
nemen, tijdens onze bijeenkomsten met de vrouwengroep 
in de Pompe. De straatvertegenwoordigers helpen en 
denken mee om de wijk schoon, vriendelijk en veilig te 
houden.

Na een kort welkom en begroeting in een van de commis-
siekamers, was het woord aan onze wethouder Klaas 
Smid. Klaas heeft aan de straatvertegenwoordigers uitge-
legd wat er allemaal op het Gemeentehuis gebeurt en wie er 
allemaal werken. Wat zijn de taken van een burgermeester, 
wethouder en raadslid. Aansluitend hierop volgde er een 
korte rondleiding door de gangen van het Gemeentehuis, 
van de leeskamer tot aan de burgemeesterskamer. 
Hilariteit alom gezien de foto’s van enkele vrouwen op de 
stoel van de burgemeester, die al snel op facebook circu-
leerden. Toch wel bijzonder wat sommigen zich hadden 
voorgesteld bij de inrichting en vormgeving van het 
gemeentehuis. Het bleek uiteindelijk toch allemaal wel 
normaal te zijn, en dus geen majestueuze pracht en praal.

Na de vrolijke rondleiding was er tijd voor beantwoording 
van alle vragen over wie neemt nu de beslissingen in een 
gemeente en om welke beslissingen gaat het dan.  
Aansluitend hebben we met elkaar gesproken over de 
dagelijkse gang van zaken in de Oranjebuurt. Fijn dat wat 
speelt in de wijk zo helder naar voren is gebracht door de 
straatvertegenwoordigers. Belangrijk en leuk om hierover 
met elkaar te praten en van gedachten te wisselen. 
Als PvdA-fractie wil en kan je daar iets mee, en bij ons 
volgende bezoek aan de Pompe zullen we op een aantal 
onderwerpen dan ook zeker terugkomen, ook naar de 
lezers van onze nieuwsbrief.

Inge Oosting, lid Gemeenteraad
ingeoosting@pvdahoogeveen.nl
en
Gert Huijgen, lid Gemeenteraad
gerthuijgen@pvdahoogeveen.nl

Parkeerhavens Carstenstraat verbreed
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                                                                       PERMANENTE CAMPAGNE

Agenda

20 juni 19.30 uur
Raadsfractie, Raadhuis

24 juni 19.30 uur
Afdelingsbestuur PvdA 

27 juni 19.00 uur
Raadsavond, Raadhuis

Kunnen wi j  samen a l les  bere iken  wat  we  wi l len?

N i e u w s  va n  d e  P vd A  H o ogeve e n  |  N r.  9 1  |  1 5  j u n i  2 0 1 3  |  5 e  j a a r

Kerels van het hoge veen. Fragment.
Olieverf  op doek. Vierluik deel 2.
Gerard van de Weerd, Hoogeveen
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Noodkreet bewoners heeft effect

De parkeerhavens in de Carstenstraat zijn verbreed. 

Na een noodkreet van de bewoners hebben we  hier 

aandacht voor gevraagd bij de wethouder. 

De gemeente onderkende het probleem, en heeft 

adequaat actie ondernomen.

Zo’n 50 parkeerhavens zijn 30 cm verbreed. 

De auto’s kunnen nu verder aan de kant parkeren, 

waardoor het verkeer op de weg meer ruimte heeft. 

Voorheen waren er vooral problemen als twee 

vrachtauto’s elkaar moesten passeren. Dat kostte veel 

zijspiegels en zijkanten van geparkeerde auto’s. De 

bewoners zijn uitermate te spreken over de 

verbreding van de parkeervakken. 

Ze zijn ook blij met het plaatsen van de spiegel ach-

terin de straat, en met de betere zichtbaarheid van het 

bord ‘Parkeren voor vergunninghouders’. Over de 

overige wensen die ze hebben, blijven ze in gesprek 

met de gemeente.

Ida Gerda Emmens, lid Gemeenteraad
idagerdaemmens@pvdahoogeveen.nl.

            www.hoogeveen.pvda.nl                     @pvda.hoogeveen                 www.facebook.com/partijvandearbeid.hoogeveen

Kent u iemand die onze nieuwsbrief  ook wil ontvangen? 
Meld het aan wolterdekker@pvdahoogeveen.nl
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Fractieweekend in Zwartsluis

Het is eigenlijk een traditie geworden: het jaarlijkse 
fractieweekend van de Hoogeveense PvdA fractie is in 
Hotel Zwarte Water in Zwartsluis. Met het mooie weer 
van 7 en 8 juni is er ook bijna geen mooiere locatie 
denkbaar: in de zon, aan het water, met uitzicht op 
grote en kleine boten.

Er is natuurlijk ook werk aan de winkel. Voor de laatste keer 
in deze samenstelling, met veel gemeentelijke veranderingen 
en een verkiezingsjaar voor de boeg. Op vrijdagmiddag komt 
Paul Smit ons daarbij helpen. Paul is bestuurslid en campagne-
leider van de PvdA in (de stad) Groningen, en doet diverse 
andere dingen binnen de partij. Met Paul hebben we gekeken 
wat onze sterke en minder sterke kanten zijn (als PvdA 
Hoogeveen), en welke kansen en bedreigingen op ons pad 
kunnen komen. De moraal van het verhaal: van iedere 
bedreiging kun je een kans maken, en je sterke kanten 
helpen daarbij.

Persoonlijke ronde
Het tweede onderdeel is een persoonlijk ronde. We hebben 
allemaal vooraf  een lijst met vragen ingevuld, over de fractie 
en over de raad. Het leuke is dat je, als je dat zit in te vullen, 
diep moet graven om te bedenken wat er de afgelopen drie 
jaar allemaal is gebeurd en wat we zoal hebben gedaan. 
Als je dan met z'n achten bij elkaar zit, en iedereen legt zijn 
of  haar herinneringen op tafel, zie je pas goed hoeveel we 
hebben gedaan en wat we hebben neergezet. Over de verbe-
terpunten zijn we verrassend eensgezind, daar is dus in ieder 
geval draagvlak voor.

Gezelligheid
Na een laat diner strijken we neer in de loungebanken, 
met onze bespiegelingen over de wereld in het algemeen en 
Hoogeveen in het bijzonder. Als een zeer luidruchtige groep 
bridgers ons het converseren onmogelijk maakt, splitsen we op. 
De verstandige helft trekt zich terug, de ander helft gaat naar 
de plaatselijke kroeg. Daar voeren twee mensen een heftige 
discussie over politiek, nummer drie doet af  en toe een duit 
in het zakje en nummer vier houdt met moeite de ogen open. 
Onze bikkel Klaas zit in alle vroegte als eerste weer aan het ontbijt.

Opgewekt naar huis
Voor de zaterdagochtend hebben we Tweede Kamerlid 
Tjeerd van Dekken uitgenodigd, en een aantal andere 
Hoogeveense PvdA-ers. Vijf  daarvan zijn naar Zwartsluis 
getogen. We hebben Tjeerd vooraf  slechts één 'opdracht' 
gegeven: we willen opgewekt naar huis vertrekken. 
En dat is gelukt! 
Tjeerd luistert en vertelt. Vertelt hoe de dingen gaan in Den 
Haag en in onze fractie daar. Vertelt waarom hij blij was met 
het 'gevangenisbesluit' (zijn inzet werd beloond met beperkte 
schade voor het Noorden). Hij weet nu dat wij niet blij zijn, 
en waarom. Tjeerd is reëel, benaderbaar en toegankelijk. 
Hij maakt het niet mooier dan het is, en zet zich in waar hij 
kan, op een vaak verrassende manier. En hij is fan van FC 
Groningen. In het besef  dat we de wereld niet in een weekend 
kunnen veranderen, maar dat we daar wel een goede bijdrage 
aan leveren, hoewel lang niet iedereen dat waardeert, gaan we 
opgewekt naar huis. 
Tegenwind vraagt stuurmanskunst, en dat heeft de PvdA!

Ida Gerda Emmens, lid Gemeenteraad
idagerdaemmens@pvdahoogeveen.nl.
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Mark denkt na over de genoteerde interne
Sterkten en Zwaktes en de externe Kansen 
en Bedreigingen van de Raadsfractie.

Hendrikus en enkele gasten luisteren zaterdag-
ochtend aandachtig naar Tjeerd van Dekken, 
lid van de Tweede kamer voor de PvdA.

Ook onze wethouder Klaas Smid doet weer 
mee aan de tweedaagse van onze Raadsfractie.
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Een prachtig hoofdstuk eindigt...
Maart 2014 eindigt een prachtig hoofdstuk; Het 
raadslidmaatschap van Hoogeveen voor de PvdA. 
Ik stel mij niet meer beschikbaar voor een derde 
periode. Acht jaar lang mocht ik, samen met twee 
mooie fracties, mede het PvdA- geluid laten horen 
binnen de gemeen-teraad van Hoogeveen.
Politiek is bij mijn leven gaan horen. 
Echter, met een prachtige baan binnen het IVN 
(Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) 
en een nog mooier jong gezin, kon ik niet langer 
100% spelen op de drie velden; Werk, gemeente-
raad en gezin. Er moest nu 
iets af om alles goed te blijven doen, dat is de ge-
meenteraad geworden. Met pijn in m'n hart.

Ik hoop ooit terug te keren binnen de politiek. Nog 
steeds als overtuigd PvdA' er, maar met meer (le-
vens) ervaring. Om u gerust te stellen, of juist bang 
te maken; U bent nog niet van mij af. De rode jas 
zit als gegoten en onze boodschap is, juist in deze 
tijd van grote crisis, 
levendiger dan ooit. 

Tot en met maart 2014 zal ik me blijven inzetten 
om ons geluid binnen de gemeenteraad van Hoo-
geveen te laten horen. En na 2014 weet ik dat er 
weer een fantastische PvdA- fractie actief is bin-
nen de gemeenteraad van Hoogeveen. Dat hoort 
namelijk bij onze rijke sociaal- democratische ge-
schiedenis. Dat is altijd zo geweest en dat zal ook 
altijd zo blijven....

Mark Tuit, lid Gemeenteraad
marktuit@pvdahoogeveen.nl

Ons afdelingsbestuur vergaderde 11 juni over enkele gewone 
onderwerpen. Ook was er aandacht voor de verkiezing van 
de Gemeenteraad in maart 2014. 
Procedures moeten zorgvuldig gevolgd worden. 
De eerste kandidaten hebben zich aangemeld.

Het worden drukke maanden voor ons bestuur.
In onze partij-afdeling is een commissie actief  die van alles 
voorbereid en uitvoert. Toch komen de leden bijna nooit voor 
het voetlicht. Dat willen zij ook graag zo houden. Ons afde-
lingsbestuur en de Raadsfractie hebben plezier van het 
commissiewerk. Men is vooral goed in het voorbereiden van 
een campagne voor een verkiezing. We zien de resultaten 
belangstellend tegemoet.

Kindergemeenteraad
Het initiatiefvoorstel van ons, de PvdA, werd tijdens de 
raadsvergadering al unaniem aangenomen. En ik kan u ver-
tellen, dat gebeurt niet zo heel vaak in de gemeenteraad van 
Hoogeveen. Maar ook nu nog blijft de energie stromen 
rondom dit prachtige onderwerp; 
De kindergemeenteraad. Raadsleden meldden zich 
massaal aan om gastlessen te gaan geven op de Hoogeveense 
Basisscholen, al 22 basisscholen hebben te kennen gegeven 
mee te willen doen en ook het enthousiasme van burgemees-
ter Loohuis is groot. 
Hij zal als voorzitter en ambassadeur van de Hoogeveense 
kindergemeenteraad gaan fungeren.

Dit najaar gaat de Hoogeveense kindergemeenteraad van 
start. En wilt u de toekomstige raadsleden en 
wethouders van de gemeente Hoogeveen in het echt zien 
optreden ? Noteer dan woensdagsmiddag 
27 november ( 13.00-15.00 uur) alvast in uw agenda.  
U bent van harte welkom in het gemeentehuis van Hooge-
veen ! Wordt vervolgd.....

Mark Tuit, lid Gemeenteraad
marktuit@pvdahoogeveen.nl
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Mark kiest voor gezin en werk

Foto: Gerrit Boer

Het was opvallend nieuws in de Hoogeveensche 
Courant en het Dagblad van het Noorden. 
Hierbij een bijdrage van de hoofdpersoon, Mark.

 Commissie

    Permanente 

       Campagne
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Sociale en andere media
Website
Het zal jullie niet ontgaan zijn: we hebben een nieuwe web-
site! Het lag al in de bedoeling dat we landelijk over zou-
den gaan naar een ander systeem. 
Door problemen met het oude systeem is dat moment 
naar voren gehaald. Met de gemeenteraadsverkiezingen in 
aantocht, is het versneld ingevoerd. 
Het resultaat mag er zijn, neem eens een kijkje. 
Heb je zelf  een bijdrage? 

Mail die dan naar Martin van ter Beek 
vanterbeek@zonnet.nl

of  Ida Gerda Emmens 
idagerdaemmens@pvdahoogeveen.nl.

Facebook
Op onze facebookpagina regelmatig nieuwtjes, foto's, 
interessante links. 
Like onze pagina en leef  mee met de PvdA in Hoogeveen!

Twitter
Volg ons op Twitter: @pvdahoogeveen.

Ida Gerda Emmens, lid Gemeenteraad
idagerdaemmens@pvdahoogeveen.nl
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Klik op de link voor
een directe verbinding

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

Lid worden?
www.pvda.nl/aanmelden/lid

Redactie Nieuwsbrief:
Hendrikus Loof & Wolter Dekker

Vormgeving Nieuwsbrief:
Bert Anthonisse

Reacties aan: 
Bert Anthonisse bertus33@ziggo.nl

Geen Nieuwsbrief meer?
Stuur bericht aan Wolter Dekker:
wolterdekker@pvdahoogeveen.nl
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Fractiegegevens PvdA Hoogeveen per 15 november 2012
Hendrikus Loof hendrikusloof@pvdahoogeveen.nl Vondelstraat 15, 7901 HP Hoogeveen

0 650 507 137 Fractievoorzitter | Duurzaamheid en mobiliteit | Veilig | Bestuurt

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

0 619 506 162  Wnd. fractievoorzitter | Ontwikkelt | Meedoen | Wijken en dorpen

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

0 655 998 261  Fractiesecretaris | Duurzaamheid en mobiliteit | Ondernemen en werken | Bestuurt

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

0 613 466 549  2e fractiesecretaris | Voorbereiding jaarrekening | Begel.cie accountant | Presidium

    Ondernemen en werken | Talentontwikkeling | Financiën

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

0 614 257 515  Raadslid | Meedoen | Talentontwikkeling | Wijken en dorpen | Financiën

Wolter Dekker  wolterdekker@pvdahoogeveen.nl Tapuitlaan 82, 7905 CZ Hoogeveen

0 612 091 298  Raadslid | Ontwikkkelt | Meedoen

Henk van de Weg  henkvandeweg@pvdahoogeveen.nl Jennerstraat 224, 7909 EG Hoogeveen

0 613 403 219  1e opvolger | Ontwikkelt | Talentontwikkeling

    OMBUDSTELEFOON 0 627 532 575
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Volg > ons > op > Twitter
Klaas Smid       --> @smidklaas
Ida Gerda Emmens  --> @idagerda
Mark Tuit        --> @tuitmark
Hendrikus Loof        --> @hendrikusl

www.hoogeveen.pvda.nl               

http://twitter.com/pvdahoogeveen

www.facebook.com/partijvandearbeid.hoogeveen
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