Ist ein gute Nachbar besser als ein weitere Freund?
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Politiek café
met Tweede Kamerlid Otwin van Dijk
De PvdA afdeling Hoogeveen organiseert op
vrijdagavond 15 november een politiek café met
Tweede Kamerlid Otwin van Dijk.
Otwin van Dijk is namens de PvdA in de Tweede
Kamer woordvoerder op het gebied van de WMO,
AWBZ, PGB en langdurige zorg. Belangrijke thema's
die op dit moment ontzettend actueel zijn binnen
politiek Den Haag.
Van Dijk staat bekend als een zeer kundig Tweede
Kamerlid. Ook weet hij zelf als geen ander hoe
belangrijk goede zorg is.
In een column in Metro vertelde hij onlangs;
' Ik was 18 en kerngezond, toen ik een ongeluk kreeg.
Ik brak een nekwervel, kwam in een rolstoel terecht
en kon van het ene op het andere moment niets meer.
Dat betekende dat ik moest revalideren en opnieuw
moest leren om zelfstandig te worden.'

Algemene beschouwingen, 7 november.
Op donderdag 7 november hebben we ons aandeel
weer geleverd aan de jaarlijkse begrotingsbehandeling.
Aan het eind van deze raadsperiode kunnen we
constateren dat én de begroting op orde is én het
sociale gezicht van de PvdA binnen het College van
waarde is gebleken.
Om dat te onderstrepen hebben we tijdens de
behandeling een motie ingediend om de gemeente
Hoogeveen aansluiting te laten zoeken bij het
jeugdcultuurfonds en het jeugdsportfonds.
Kinderen tot 18 jaar uit gezinnen met een laag
inkomen worden daardoor in staat gesteld om toch
actief deel te nemen aan sport- en cultuuractiviteiten
in onze gemeente.
De motie is unaniem aangenomen.
Onze volledige bijdrage is te lezen op
http://hoogeveen.pvda.nl/2013/11/07/pvda-stemt-in
-met-begroting-2014/.
Wie meer wil weten over het jeugdcultuurfonds
en het jeugdsportfonds verwijzen we graag naar
www.jeugdcultuurfonds.nl en www.jeugdsportfonds.nl.

Het politiek café wordt gehouden in
Dorpscentrum 't Anker, Otto Zomerweg 1
Hollandscheveld.

Agenda
> Fractievergadering
14 november | 19.30 uur | Raadhuis

Vrijdagavond 15 november
gaat het bargedeelte om 19.30 uur open,
om 20.00 uur start het politiek café.

> Otwin van Dijk | Lid TK | Politiek Café
15 november | 20.00 uur
Het Anker | Hollandscheveld

Otwin van Dijk zal eerst een inleiding verzorgen over
zijn visie op de zorg. Daarna zal Klaas Smid als eerste
reageren. Klaas zal daarbij zijn dagelijkse ervaringen
als wethouder inbrengen. Vervolgens is er volop
gelegenheid voor de zaal om vragen te stellen.
De presentatie van deze avond is in handen van Mark Tuit.
Een ieder is van harte welkom.
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> Ledenvergadering PvdA Hoogeveen
26 november | Uitnodiging volgt
> Met Tanja Jadnanansing (TK PvdA)
Politiek Café | 07 februari | Uitnodiging volgt
> 19 maart 2014
Gemeenteraadsverkiezingen

PvdA bezoekt Duitse collega's
De PvdA-fractie bracht zaterdag 2 november een werkbezoek aan onze Duitse collega's van de SPD Moormerland.
Het bezoek aan de Duitse sociaaldemocraten maakte onderdeel uit van de Sociale Tour die de PvdA de afgelopen maanden aflegt om zich te laten informeren over allerlei ontwikkelingen binnen het sociale domein.
We werden op het gemeentehuis van Moormerland ontvangen door de burgemeester en een groot deel van de 18 leden
tellende SPD-fractie. Onze fractie was compleet inclusief Klaas en Henk. Tijdens een boeiend gesprek werden tal van
aspecten rondom het sociale domein besproken. Daarbij stond vooral centraal hoe dezelfde kwesties in de verschillende
landen worden opgepakt. Daarna werd er een bezoek gebracht aan een Duits verzorgingstehuis.
Volgens Inge Oosting, die tevens het werkbezoek voorbereidde, was het een uitermate geslaagde dag:
“Het is boeiend om te zien dat ruim een uur rijden van Hoogeveen bepaalde zaken compleet anders worden aangepakt.
Maar ook delen we veel zaken en viel het op dat onze sociaaldemocratische waarden eigenlijk altijd gelijk zijn.
De SPD-fractie Moormerland zal in 2014 een tegenbezoek brengen aan Hoogeveen.”
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Bezoek Faitrade tour aan Hoogeveen
smaakt naar meer!
Dinsdag 5 november heeft de Fairtrade Gemeente campagnetour
Hoogeveen aangedaan. Op de Hoofdstraat werd aandacht
gevraagd voor het kopen en gebruiken van fairtrade producten.
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 de
Fairtrade Gemeente Tour 2013 naar Hoogeveen gehaald.
ChristenUnie, PvdA en Groen Links hebben de handen ineen
geslagen om Hoogeveen enthousiast te gaan maken voor fairtrade.
Dinsdag is daarvoor de eerste stap gezet.

Wie is standvastig?
Koningin Wilhelmina, 1967
Charlotte van Pallandt

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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