
In memoriam Hennie Buurmeijer
Met het heengaan van Hennie Buurmeijer verliezen 
wij een zeer gewaardeerd partijlid, die zich meer dan 
40 jaar met veel toewijding heeft ingezet voor onze 
afdeling. 

Nooit op de voorgrond tredend, maar veel onontbeerlijk 
werk verrichtend voor de partij. Hennie is voorzitter 
en secretaris van de afdeling geweest en afgevaardigde 
naar gewest en congres. Zeer gedegen en goed 
geordend en uitermate loyaal.

Hennie heeft in al die jaren de pen gevoerd. 
Al het besprokene diende in zijn ogen goed 
vastgelegd te worden. Zijn grote nauwkeurigheid 
kwam goed van pas bij de indiening van de kandida-
tenlijsten bij raadsverkiezingen. 
Hennie was wars van nieuwlichterij en opportunisme. 
Hij stelde hoge prijs op het nakomen van afspraken 
en het naleven van de regels. Partijdemocratie stond 
bij hem hoog in het vaandel. 
Ontelbare uren heeft hij beschikbaar gesteld voor zijn 
PvdA, altijd met volle steun van zijn vrouw Jannie. 

Wij zijn hem heel veel dank verschuldigd en hebben 
groot respect voor zijn enorme bijdrage aan de 
afdeling Hoogeveen.

Klaas Smid, wethouder
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  Agenda

        
> 19 december | 19.00 uur | Raadhuis 
    Raadsavond

       >  21 december | 11.00 uur
 Kerstkaartenactie
 Verzamelen bij Etos in de Hoofdstraat 

        >  06 januari | 17.00 uur | Raadhuis
 Nieuwjaarsreceptie gemeente Hoogeveen
  
        > 13 januari | 19.30 uur | Raadhuis 
 Fractievergadering

    
>  16 januari | 19.00 uur | Raadhuis
     Raadsavond

>  18 januari |16.00 uur
     Het Anker Hollandscheveld
     Startbijeenkomst | Een nieuw jaar & 
     een nieuwe verkiezingscampagne
    

       >  07 februari | Uitnodiging volgt
 Politiek cafe
 Met Tanja Jadnanansing (TK PvdA) 

        > 10 februari
 Werkbezoek | Uitnodiging volgt
 Met Wilma Mansveld, staatssecretaris
           
        >  19 maart 2014
 Gemeenteraadsverkiezingen

        > 22 mei
 Verkiezingen Europees Parlement



Biertje?
De gewijzigde Drank- en Horecawet is op 1 januari 
2013 in werking getreden. De belangrijkste doelstel-
lingen van deze wet zijn: 
• terugdringen gezondheidsschade door alcoholge-
bruik bij jongeren, door vergunningverlening, toezicht 
en handhaving op lokaal niveau neer te leggen en de 
burgemeester tot bevoegd gezag te maken; 
• verruiming mogelijkheden om op te treden tegen 
alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde; 
• terugdringen administratieve lasten door vereen-
voudiging van de vergunningverlening. 

Deze wet schrijft voor dat de gemeente bij verorde-
ning regels opstelt ter voorkoming van oneerlijke 
mededinging, waaraan paracommerciële rechtsper
sonen zich te houden hebben bij de verstrekking van 
alcoholhoudende drank. Paracommerciële inrichtingen 
zijn bijvoorbeeld sportkantines en buurthuizen. 
In de raadsvergadering van 12 december j.l. stond dit 
onderwerp op de agenda. De nieuwe regels worden 
vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Tot nu toe waren er in de gemeente Hoogeveen 
nauwelijks regels voor de paracommercie. 
Dat heeft in het verleden niet tot problemen geleid. 
Het college heeft geprobeerd een verordening op te 
stellen in overleg met alle belanghebbenden, inclusief  
de horeca. Die laatste groep bleek erg halsstarrig en 
kwam met diverse eisen en bezwaren tegen de nieuwe 
regels. De horeca vindt dat de regels strakker moeten 
dan voorgesteld; zij vrezen oneerlijke concurrentie. 

De paracommerciële instellingen in onze gemeente, 
die de nieuwe regels als een beperking kunnen ervaren, 
hebben wel meegedacht over de regelgeving en een 
aantal wensen ingediend. Zij onderkennen de wense-
lijkheid van nadere afspraken. Dat getuigt van een 
positieve en constructieve insteek. 

Voor de PvdA is belangrijk dat er geen sprake is van 
onverantwoorde verstrekking van alcohol, met name 
aan jongeren. We verwachten dat zowel de reguliere 
horeca als de paracommerciële instellingen daar hun 
verantwoordelijkheid in nemen.

In het voorstel van het college is deels gehoor gegeven 
aan de wensen van de paracommerciële instellingen. 
Wij vonden met het CDA dat de gemeente nog wel 
wat meer aan deze wensen tegemoet kon komen, 
en hebben gezamenlijk een amendement voorbereid. 
Dat is mede ingediend door Gemeentebelangen en 
D66, en aangenomen in de raadsvergadering van 
12 december.

De belangrijkste wijzigingen zijn :
1. Het vervroegen van de schenktijd op zaterdag en 
zondag, van 13.00 naar 12.00 uur. Seniorenelftallen 
die op tijd klaar zijn met de wedstrijd kunnen dan 
legaal een pilsje drinken.

2. Paracommerciële instellingen mogen alcohol 
schenken tot anderhalf  uur na het beëindigen van 
een activiteit.

3. De derde wijziging heeft betrekking op de situatie 
zoals die in Pesse is. Daar is naast het dorpshuis andere 
horeca aanwezig, maar van een andere aard. 
Als de betrokken het er over eens zijn dat er geen 
sprake is van oneerlijke mededinging, vervalt de 
beperking van zes bijeenkomsten per jaar. 

4. De burgemeester heeft de bevoegdheid om op 
aanvraag ontheffingen te verlenen.

Voor meer info over dit onderwerp: 
http://www.hoogeveen.nl/bis/Bestuur_en_
Organisatie/Gemeenteraad/Documenten_van_de_
gemeenteraad/2013/november/raadsvoorstel_
paracommercie_6_november_2013

Ida Gerda Emmens, raadslid
idagerdaemmens@pvdahoogeveen.nl

De PvdA feliciteert De Smederijen!
De gemeente heeft met de werkwijze De Smederijen 
van Hoogeveen de ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen 
2013’ gewonnen. 
De jury over Hoogeveen: “De gemeente Hoogeveen 
is een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten 
omdat ze innovatief  zijn in hun aanpak met betrekking 
tot burgerparticipatie. 
In Hoogeveen wordt binnen projecten veel verant-
woordelijkheid bij  inwoners neergelegd, met bijbeho-
rende budgetoverdracht.” 
Wethouder Klaas Smid: “De prijs is een mooie pluim 
voor de gemeente. Het succes van De Smederijen is 
echter vooral te danken aan de tomeloze inzet van 
onze inwoners en de bijdrage van de partnerorganisaties 
Domesta, Woonconcept, Actium, politie en de 
Stichting Welzijnswerk. Door de goede samenwerking 
hebben we inmiddels samen veel kunnen bereiken.” 
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“De Mens achter de Mantelzorger”
In 2011 vierde het Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen 
haar 10-jarig bestaan. Het idee werd toen opgevat om een 
boek uit te geven. Dat boek, “de Mens achter de Mantel-
zorger”, is nu verschenen en op 12 december aangeboden 
aan de leden van de gemeenteraad. 
Het is een indrukwekkend jubileumboek geworden 
bestaande uit een bundeling van interviews met 
mantelzorgers die graag hun levenservaring aan 
andere mantelzorgers teruggeven zodat zij daar steun 
van kunnen ondervinden. 
In ons verkiezingsprogramma ‘Omdat het om mensen gaat’ 
hebben we een aparte paragraaf  over mantelzorgers opge-
nomen omdat we het belang ervan niet kunnen en mogen 
onderschatten. 
Hieronder de tekst van die paragraaf:
Mantelzorgers
Van alle zorg die wordt verleend, wordt ongeveer 
80 procent gedaan door mensen die daarvoor niet 
betaald krijgen. Het gaat dan vaak om ouders die voor hun 
gehandicapte kinderen zorgen, partners die elkaar verzor-
gen of  kinderen die hun ouders ondersteunen. We noemen 
dat mantelzorg. Het helpen en verzorgen van iemand van 
wie je houdt is natuurlijk geweldig. Zoiets doe je met liefde. 
Maar vaak is het lichamelijk en geestelijk erg zwaar. Soms 
gaat het zelfs om jonge kinderen die de verantwoordelijk-
heid in het huishouden hebben of  hoogbejaarden die hun 
partner verzorgen. Om mantelzorgers te helpen en af  en 
toe rust te geven zetten wij de komende jaren extra in op 
het ondersteunen van mantelzorgers.
Onze inzet voor de komende raadsperiode:
• De PvdA wil dat mantelzorgondersteuners extra 
   capaciteit krijgen om mantelzorgers op te zoeken 
   en te helpen met praktische oplossingen.
• Mantelzorgers kunnen overbelast raken en dat moet
  voorkomen worden. Een goed hulpmiddel is respijt
  zorg waarbij mantelzorgers de zorg tijdelijk of  voor
  een deel kunnen overdragen aan anderen, een vrijwil
  liger of  een professional. Respijtzorg wordt onder
  deel van het WMO-beleid van de gemeente.
• Jonge en bejaarde mantelzorgers willen we extra 
  ondersteunen om ook hun eigen leven te kunnen
  blijven leiden.
• Bij re-integratieverplichtingen wordt rekening 
  gehouden met mantelzorgtaken.

Zie voor verder informatie over het jubileumboek: 
http://www.mantelzorghoogeveen.nl/cmh/

Hendrikus Loof
Fractievoorzitter
hendrikusloof@pvdahoogeveen.nl

Opvatting: Hoogeveen moet aanhaken 
bij recreatie Westerveld en De Wolden
Op 11 november lazen we in de krant dat de gemeenten 
Westerveld en De Wolden de handen ineen slaan in 
‘het nationale park van Drenthe’. Het doel is meer 
toeristen trekken naar Zuidwest-Drenthe, meer 
overnachtingen en meer dagbestedingen. 

De gemeente Hoogeveen stelt in de onlangs 
vastgestelde beleidsnotitie Recreatie en Toerisme 
dat er voor Hoogeveen kansen liggen op dit gebied. 
Ook wordt gesteld dat samenwerking met onder 
andere buurgemeentes van groot belang is. 
Bovendien zijn de gemeentes Hoogeveen en De Wolden 
van plan om in de toekomst steeds meer te gaan 
samenwerken. 

Dus waarom doet Hoogeveen niet mee met 
De Wolden en Westerveld?

Alle reden voor ons om naar aanleiding van dit bericht 
vragen te stellen aan het College. Deze week ontvingen 
we de antwoorden. 
Het College is op de hoogte van dit samenwerkings-
verband en geeft aan hierover in gesprek te zijn met 
Westerveld en De Wolden. 

Citaat: "In de beleidsnotitie recreatie en toerisme 2013 
-2017, Gastvrij Hoogeveen staat de mogelijkheid van 
het meeliften in de campagne 'het nationale park van 
Drenthe' nadrukkelijk vermeld. 
In het actieprogramma recreatie en toerisme wordt dit 
nader uitgewerkt. De gesprekken hierover vinden 
momenteel plaats en de uitkomst hiervan krijgt zijn 
beslag in het voornoemde actieprogramma."

Dit actieprogramma staat in januari op de 
raadsagenda. Wij wachten vol spanning af!

Ida Gerda Emmens
Raadslid
idagerdaemmens@pvdahoogeveen.nl
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Beste leden,
De PvdA gaat met de financiële zaken 
per 1 januari 2014 over naar de Rabobank.
Dat betekent dat ook de PvdA Hoogeveen 
een nieuw bankrekeningnummer heeft bij 
de Rabobank.
 
Het nieuwe rekeningnummer is: 
NL 25 Rabo 0117544302
  
Met vriendelijke groet,
Folkert Kuipers, penningmeester
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Leveste belooft gemeenteraad: Hoogeveen houdt 
volwaardige ziekenhuisvoorziening.
Recent is de Hoogeveense gemeenteraad door de directie 
van de Zorggroep Leveste Middenveld, waar ook het 
Bethesda ziekenhuis onder valt, bijgepraat over de 
ontwikkelingen in en rond Bethesda. 
Bethesda heeft te maken met een roerige omgeving. 
Ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar snel op en wat 
vandaag zeker is, staat morgen op losse schroeven. 
Het hele speelveld rond de ziekenhuiszorg en de positie 
daarbinnen van Bethesda werd door voorzitter Janson 
belicht. 
Tal van kritische vragen vanuit de raad, waren het gevolg. 
De algemene opinie na afloop was echter wel dat de koers 
die Bethesda momenteel vaart er eentje is die op 
vertrouwen kan rekenen. 
Niet bij iedereen, getuige de niet aflatende commentaren 
van het lokale comité Actie voor Bethesda. 
Op zich is een kritische omgeving rondom het ziekenhuis 
altijd goed. De Hoogeveners vinden nu eenmaal dat 
Bethesda ‘van ons’ is dus daar blijven we ons ook voor 
inspannen. 
Aan de andere kant heeft Bethesda ook een periode van 
rust nodig om de eerder genoemde koers kracht bij te 
zetten. Op een bepaald moment kan de positieve 
uitstraling van 21.000 handtekeningen voor behoud van 
Bethesda omslaan in een negatieve sfeer rond het 
ziekenhuis. Dat kan en mag nooit de bedoeling zijn, 
ook niet voor een actiecomité. 

Daarom ook hebben de fractievoorzitters van alle 
Hoogeveense fracties geprobeerd om, als reactie op het 
gesprek met de directie, een gezamenlijk persbericht uit te 
geven waarin getracht is een brug te slaan tussen het 
ziekenhuis en haar omgeving. 

‘Ons’ ziekenhuis kan, net als alle andere organisaties, 
alleen gedijen in een sfeer van vertrouwen en onderlinge 
dialoog. Dat neemt niet weg dat er harde noten in die 
dialoog gekraakt mogen en moeten worden. 
Zo lang er maar gepraat wordt. 

Ik zag deze week een aardige tweet voorbijkomen 
van hoogleraar actief  burgerschap Evelien Tonkens: 
Woekerend wantrouwen verzuurt onze samenleving. Een 
toekomstbestendig Nederland gaat uit van vertrouwen. 
Ik ben het van harte eens met Evelien.

De tekst van het volledige persbericht van 
de Hoogeveense gemeenteraad, staat te lezen op:
 
http://hoogeveen.pvda.nl/2013/12/13/leveste-belooft-
gemeenteraad-hoogeveen-houdt-
volwaardige-ziekenhuisvoorziening/.

Hendrikus Loof
Fractievoorzitter
hendrikusloof@pvdahoogeveen.nl
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...Omdat het om Mensen gaat!

www.hoogeveen.pvda.nl        
       

         
         

  www.facebook.com/pvdahoogeveen        
     http://twitter.com/pvdahoogeveen

Wij wensen u fijne feestdagen 

en een goed 2014 toe
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In de Gemeenteraad van Hoogeveen

Wie houdt het altijd droog ? 
Bron: reclame

Fractiegegevens PvdA Hoogeveen 
Hendrikus Loof|Fractievoorzitter
hendrikusloof@pvdahoogeveen.nl 
Vondelstraat 15, 7901 HP Hoogeveen
0 650 507 137|Duurzaamheid en mobiliteit
Veilig|Bestuurt

Mark Tuit|Wnd. fractievoorzitter
marktuit@pvdahoogeveen.nl  
Otto Zomerweg 54, 7313 AJ Hollandscheveld
0 619 506 162|Ontwikkelt
Meedoen|Wijken en dorpen

Ida Gerda Emmens|Fractiesecretaris
idagerdaemmens@pvdahoogeveen.nl 
De Waring 31, 7908 LG Hoogeveen
0 655 998 261|Duurzaamheid en mobiliteit
Ondernemen en werken|Bestuurt

Gert Huijgen | 2e fractiesecretaris 
gerthuijgen@pvdahoogeveen.nl 
Aardenburg 40, 7906 DD Hoogeveen
0 613 466 549|Voorbereiding jaarrekening
Begel.cie accountant|Presidium
Ondernemen en werken
Talentontwikkeling|Financiën

Inge Oosting|Raadslid 
ingeoosting@pvdahoogeveen.nl 
Prieswijk 69, 7916 RP Elim
0 614 257 515|Meedoen|Talentontwikkeling
Wijken en dorpen|Financiën

Wolter Dekker|Raadslid 
wolterdekker@pvdahoogeveen.nl 
Tapuitlaan 82, 7905 CZ Hoogeveen
0 612 091 298|Ontwikkelt|Meedoen

Henk van de Weg | 1e opvolger
henkvandeweg@pvdahoogeveen.nl 
De Rietgans 17, 7905 GN Hoogeveen
0 613 403 219|Ontwikkelt|Talentontwikkeling
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Volg > ons > op > Twitter
Klaas Smid --> @smidklaas
Ida Gerda Emmens --> @idagerda
Mark Tuit --> @tuitmark
Hendrikus Loof  --> @hendrikusl
Inge Oosting --> @ingeoosting1 
Wolter dekker --> @wolterdekker
PvdA  Hoogeveen --> @pvdahoogeveen
Roosje --> @RoosjeHoogeveen

www.hoogeveen.pvda.nl               

http://twitter.com/pvdahoogeveen

www.facebook.com/pvdahoogeveen

 
   Fotograaf  aan het werk

Tijdens de pauze van de PvdA- ledenvergadering 
op 26 november geeft fotograaf  André Weima 

aanwijzingen voor een goede opstelling
aan kandidaten voor de Gemeenteraad.
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