Hoe eerlijk is uw handel en wandel ?

PERMANENTE CAMPAGNE
N i e u w s v a n d e P vd A H o o g e v e e n | N r. 9 5 | 0 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 | 5 e j a a r
Klaas Smid beoogd lijsttrekker!
Het bestuur van de PvdA in Hoogeveen draagt
wethouder Klaas Smid voor als lijsttrekker bij de
komende raadsverkiezingen.
Voorzitter Theo Jonker: "We zijn verheugd dat Klaas
beschikbaar is voor de volgende periode. Een ervaren
en bevlogen sociaaldemocraat. Gelet op de grote
veranderingen voor de gemeente hebben we een
ervaren bestuurder met kennis van en grote betrokkenheid bij het sociale terrein hard nodig."
Klaas Smid is sinds 2006 wethouder voor de PvdA in
Hoogeveen.
Klaas: "In de komende periode staat gemeenten veel
te wachten. Het zal niet gemakkelijk zijn om met
minder middelen toch het goede te doen.
Juist op sociaal terrein wordt de rol van de gemeente
groter. Dat biedt ook mooie kansen om verder te
werken aan een sociaal Hoogeveen.
Daar blijf ik graag mijn bijdrage aan leveren,
ook na maart 2014.
Omdat het om mensen gaat."

Politiek Café
met Tweede Kamerlid Otwin van Dijk
Op vrijdag 15 november komt ons Tweede Kamerlid
Otwin van Dijk het Politiek PvdA Café opluisteren.
’s Avonds vanaf half acht is hij aanwezig in Het Anker,
Otto Zomerweg in Hollandscheveld.
Graag nodigen we iedereen uit om die avond met
elkaar en Tweede Kamerlid Otwin van Dijk in gesprek
te gaan over de ontwikkelingen rond de Wmo
in relatie tot de drie decentralisaties.
De forse bezuiniging op de Hulp in de Huishouding,
de overheveling van nieuwe taken en de noodzakelijke
bestuurlijke samenwerking zijn voorbeelden van wat
gemeenten te wachten staan.
Hoe gaan we hier op lokaal niveau mee om
en wat willen we onze landelijke vertegenwoordigers
meegeven voor de verdere uitwerking?
Iedereen die zich betrokken voelt bij dit belangrijke thema
is van harte welkom om hierover in gesprek te gaan!

Otwin van Dijk
Lid Tweede Kamer PvdA

Agenda
> Actie fairtrade
5 november 13.00 – 17.00 uur
Hoofdstraat Hoogeveen

Klaas Smid, wethouder
k.smid@hoogeveen.nl

> Raadsavond | Begrotingsvergadering
07 november | 16.00 uur | Raadhuis

'Omdat het om mensen gaat' is ook de titel van het
verkiezingsprogramma van de Hoogeveense PvdA.
De ledenvergadering stelt op 26 november de
kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor
de raadsverkiezingen in maart 2014 vast.

> Fractievergadering
14 november | 19.30 uur | Raadhuis
> Otwin van Dijk | Lid TK | Politiek Café
15 november | 20.00 uur
Het Anker | Hollandscheveld
> Ledenvergadering PvdA Hoogeveen
26 november | Uitnodiging volgt
> Met Tanja Jadnanansing (TK PvdA)
Politiek Café | 07 februari | Uitnodiging volgt
> 19 maart 2014
Gemeenteraadsverkiezingen
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Fairtrade Gemeente Tour
bezoekt Hoofdstraat Hoogeveen
Gratis fairtrade koffie en lekkernijen op 5 november

Fairtrade betekent eerlijke handel. Dat wil zeggen dat
voedselproducenten eerlijke prijzen voor hun producten
krijgen. Hiermee wordt ook een bijdrage geleverd aan
het voorkomen van armoede.
Ook een gemeente, en dus ook Hoogeveen,
kan daar aan een grote bijdrage leveren.
Op initiatief van raadslid Gert Vos (ChristenUnie)
is er daarom contact opgenomen met de landelijke
organisatie Fairtrade Gemeente. Met als doel om in de
Fairtrade week, die deze week gehouden wordt,
ook in Hoogeveen een aansprekende actie te houden.
Dat bleek goed uit te komen.
Want van 26 oktober tot en met 5 november vindt de
Fairtrade Gemeente Tour 2013 plaats.
De PvdA, Groen Links en de ChristenUnie hebben
samen met Fairtrade Gemeente Meppel de handen
ineen geslagen om ook Hoogeveen enthousiast te gaan
maken voor Fairtrade. Zo stimuleert de campagne
op deze manier duurzame armoedebestrijding door
eerlijke handel bij nog meer burgers en organisaties
in Hoogeveen en omstreken.
Gratis Fairtrade koffie
Op 5 november komt de tour tussen 13.00 en 17.00
uur naar Hoogeveen. Tussen 14.00 en 16.00 uur kan
Hoogeveen kennis maken met gratis Fairtrade koffie.
Deze koffie wordt professioneel bereid en geserveerd
door een echte barrista. Wie dat wil kan ook genieten
van gratis fairtrade lekkernijen.
Er is een professionele fotograaf die aanwezigen op
de foto zet met een fotolijst. Daarmee laten zij zien
dat ook zij willen meedoen om heel Nederland,
en dus ook Hoogeveen, fairtrade te maken.
Uiteraard is er informatie en promotiemateriaal over
fairtrade te verkrijgen. De Fairtrade kraam zal worden
neergezet op de Hoofdstraat, op het plein voor de
Hoofdstraatkerk.
Draagvlak
De lokale organisatie is in handen van de drie partijen
uit Hoogeveense gemeenteraad: ChristenUnie, PvdA
en GroenLinks. Ze hebben een werkgroepje gevormd
bestaande uit Ellen Boersma (PvdA), Gerard Fidom

(GroenLinks) en Gert Vos (ChristenUnie).
Namens deze drie partijen zegt Gert Vos:
“We zijn blij dat er in de Fairtrade Week een actie in
Hoogeveen gehouden kan worden. Eerlijke handel is
erg belangrijk voor de wereld. Denk dan niet alleen
aan landen ver weg, maar ook dichtbij huis kun je
eerlijke handel stimuleren. Bijna iedereen kan hier op
eenvoudige wijze een bijdrage aan leveren.
Prachtig dat ook mensen uit de Fairtrade Werkgroep
van Meppel naar Hoogeveen willen komen om hun
enthousiasme, maar ook hun kennis met ons te delen.
Namens de fracties van de ChristenUnie, de PvdA en
GroenLinks roepen we iedereen op langs te komen bij
de Fairtrade kraam.
Vos vervolgt: “Het enthousiasme van de werkgroep
hebben we al weten over te brengen op een aantal
bekende Hoogeveners en Hoogeveense instellingen en
bedrijven. Rond 15:00 uur komen die naar de kraam
om hun steun aan de fairtrade bewustwording in
Hoogeveen te geven.
We zijn blij dat Dries Koster (directeur RSG Wolfsbos),
Albert Weishaupt (directeur Roelof van Echten College),
Eddie Seinen (ondernemer, lid bestuur St. Hoogeveen
Millenniumgemeente en oud Hoogevener van het jaar),
vertegenwoordigers van de Stichting WelzijnsWerk
Hoogeveen (SWW), het Podium en Scala, Evert Jan
Hefting (predikant PKN en lid bestuur St. Hoogeveen
Millenniumgemeente), Jan van ’t Hooge (van t Hooge
catering service, oud Hoogevener van het jaar), John
van Regteren (van Regteren catering en brasserie het
Raethuys), Arnold Jansen (Het Koetshuis en The
Kitchen), John Harold Smit (De Lekkernij), Henri
Offerein (Offerein C1000 en Albert Heijn Offerein)
en vertegenwoordigers van de kledingzaken Mrs. Jones
en Gerans aanwezig zullen zijn. Uiteraard zal ook een
vertegenwoordiger van dé Fairtrade winkel van Hoogeveen, de Wereldwinkel niet ontbreken.”

Pagina 2 van 4

DOE MEE
Nederland sterker & socialer

Impressie
van het werkbezoek van de fractie aan onze
SPD-collega's in Moormerland, 2 november.
Meer hierover in een volgende editie.

...besteed tijd…
Uw tijd is kostbaar
Dat weten we. Maar als we Nederland écht willen
veranderen, dan hebben we uw tijd hard nodig.
We hebben veel te doen voor iedereen die actief
wil worden tijdens de campagne.
Wilt u ook mee doen? Meld u dan aan.
Zelfs als u maar een paar minuten de tijd
hebt kunt u het verschil met ons maken.
Met elke bijdrage, groot of klein, helpt u mee.
Dat kan plaatselijk of landelijk.
Mail naar doemee@pvda.nl
om ons te laten weten wat u wilt doen.
Ik heb 1 minuut
> Ik ontvang de PvdA nieuwsbrief per e-mail
> Ik word vriend op Facebook
> Ik retweet berichten op Twitter
> Ik doneer een bedrag voor de campagne
Ik heb 5 minuten
> Ik deel flyers uit
> Ik schrijf een reactie op pvda.nl
> Ik werf een lid
Ik heb een paar uur
> Ik wil stukken voor de PvdA schrijven
> Ik doe mee in het belteam
> Ik help met canvassen
> Ik maak foto’s van PvdA acties
> Ik voer canvas-enquêtes in
> Ik analyseer de canvas-enquêtes
Ik heb een hele dag
> Ik deel flyers uit
> Ik help met het organiseren van activiteiten
en canvas-acties
> Ik doe of denk mee binnen een van de
inhoudelijke netwerken van de PvdA
... kom in actie en doe met ons mee!
Pagina 3 van 4

In de Gemeenteraad van Hoogeveen

Wie is de windvaan?

Titel: ‘Zweven 1’, brons, h. 152 cm, anita franken

Fractiegegevens PvdA Hoogeveen per 15 november 2012
Hendrikus Loof
0 650 507 137

hendrikusloof@pvdahoogeveen.nl Vondelstraat 15, 7901 HP Hoogeveen
Fractievoorzitter | Duurzaamheid en mobiliteit | Veilig | Bestuurt

Mark Tuit
0 619 506 162

marktuit@pvdahoogeveen.nl Otto Zomerweg 54, 7313 AJ Hollandscheveld
Wnd. fractievoorzitter | Ontwikkelt | Meedoen | Wijken en dorpen

Ida Gerda Emmens
0 655 998 261

idagerdaemmens@pvdahoogeveen.nl De Waring 31, 7908 LG Hoogeveen
Fractiesecretaris | Duurzaamheid en mobiliteit | Ondernemen en werken | Bestuurt

Gert Huijgen
0 613 466 549

gerthuijgen@pvdahoogeveen.nl Aardenburg 40, 7906 DD Hoogeveen
2e fractiesecretaris | Voorbereiding jaarrekening | Begel.cie accountant | Presidium
Ondernemen en werken | Talentontwikkeling | Financiën

Inge Oosting
0 614 257 515

ingeoosting@pvdahoogeveen.nl Prieswijk 69, 7916 RP Elim
Raadslid | Meedoen | Talentontwikkeling | Wijken en dorpen | Financiën

Wolter Dekker
0 612 091 298

wolterdekker@pvdahoogeveen.nl Tapuitlaan 82, 7905 CZ Hoogeveen
Raadslid | Ontwikkkelt | Meedoen

Henk van de Weg
0 613 403 219

henkvandeweg@pvdahoogeveen.nl De Rietgans 17, 7905 GN Hoogeveen
1e opvolger | Ontwikkelt | Talentontwikkeling

www.hoogeveen.pvda.nl
http://twitter.com/pvdahoogeveen
www.facebook.com/pvdahoogeveen

Volg > ons > op > Twitter
Klaas Smid --> @smidklaas
Ida Gerda Emmens --> @idagerda
Mark Tuit --> @tuitmark
Hendrikus Loof --> @hendrikusl
PvdA Hoogeveen --> @pvdahoogeveen
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