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Verkiezingskater

met werk en privé niet meer kan combineren. Werk in
Apeldoorn en vriendin in Den Bosch.

Het voelt alsof je een kater hebt. En dat is het
natuurlijk ook. En dan (helaas) niet van de drank.

Van 2010 tot nu ben ik voorzitter van de afdeling
Hoogeveen geweest. Een enthousiaste club met een ideaal.
Dat merk je aan iedereen en dat doet goed. Belangrijke
hoogtepunten waren het 100 jarige bestaan van de afdeling
Hoogeveen in de Tamboer. En natuurlijk de verkiezingen
van gisteren met alle voorbereidingen het afgelopen jaar.
Op de ledenvergadering van 8 april zijn er dus verkiezingen
voor een nieuwe voorzitter. Ik heb Hendrikus Loof bereid
gevonden voorzitter te worden en hij stelt zich kandidaat.
Hendrikus heeft de afgelopen 3 perioden in de raad
gezeten en stopt vanwege zijn werk. Het is een mooie
gelegenheid om toch actief betrokken te blijven bij de
politiek in Hoogeveen en een unieke kans om de expertise
van Hendrikus te gebruiken de komende jaren. Ik geef een
positief stemadvies voor Hendrikus.

De ochtend dat ik dit schrijf is de ochtend na de
verkiezingen. Je kunt wel zeggen met een zeer
teleurstellende verkiezingsuitslag. De PvdA gaat
terug van 6 naar 4 zetels en is in grootte de vierde
partij van Hoogeveen geworden.
Dat is zuur, zuur voor onze wethouder Klaas Smid,
zuur voor de zittende raadsleden, zuur voor het
campangeteam en zuur voor het talent wat klaar
stond om in de raad te gaan.
We hebben in Hoogeveen met onze wethouder
Klaas Smid veel goede dingen gedaan de afgelopen
jaren. Niet uit eigenbelang maar om de gemeente
Hoogeveen een stukje socialer te maken. En dat
is ook gelukt. Maar het wordt niet beloond…
Het wordt afgestraft. Dat is iets dat landelijk
gebeurt. De PvdA neemt (samen met de VVD)
verantwoordelijkheid in Den Haag en beide partijen
worden bij de gemeenteraadsverkiezingen afgestraft.
Maar dat maakt het niet minder erg: het is een
nederlaag voor de PvdA Hoogeveen. Hoogeveen zit
er maar mee. Het CDA moet nu een nieuw college
maken. Ik denk dat Anno Wietze Hiemstra ook een
slapeloze nacht heeft gehad.
Wat ik in Klaas Smid altijd weer bewonder is het
vuur en de passie waarmee hij de dingen doet. Je
ziet het vuur en passie uit z’n ogen komen en in de
woorden die hij spreekt. Dat merkte je afgelopen
maandag op het verkiezingsgala. Maar ook
gisteravond, toen wij ons verliezersbiertje namen,
kwam Klaas al weer strijdbaar en met vuur over. Om
door te gaan voor een beter Hoogeveen. Zoals hij
het zelf zei: “Wij gaan door met onze inzet voor een
sociaal Hoogeveen. Zoals we dat al jarenlang doen.”
Hulde!
Ik stop ermee. Als voorzitter van de PvdA
Hoogeveen. Niet omdat ik me niet meer wil inzetten
voor een socialer Hoogeveen, maar omdat ik het

Met vriendelijke groet,
Theo Jonker | Voorzitter PvdA afdeling Hoogeveen
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Ombudstelefoon
Wilt u iets
aan ons kwijt?
Bel: 06 27 53 25 75
PvdA Hoogeveen

Jaarverslag - Een jaar in vogelvlucht 2013
Bijna elke bestuursvergadering is Hendrikus Loof aanwezig om informatie
te bespreken over ontwikkelingen in de raadsfractie en de raad.
Jan | 15
Bestuur
				 - Situatie Bethesda en Grittenborg
Mrt | 03
			
			

Bestuur
- Evaluatie Valentijnsactie
- Contact met ex-leden

		

Gewestelijk bestuur

15

		26

Ledenvergadering

Apr | 23
		 27
			

Bestuur
Huldiging jubilarisen thuis
- Congres

Mei | 01

Bijeenkomst Gewest in Wijster

Juni | 11
			
			
			
			
			
			
			

Bestuur
- Aan- en afmelden leden
- Voorzittersoverleg PvdA Drenthe
- Rapportage Fractieweekend
- Informatie Ombudstelefoon
- Voorbereiding Raadsverkiezing
- Brief ledenwerving
- Voortgang Campagnecommissie

Aug | 27
			
			

Bestuur
- Schrijven verkiezingsprogramma
- Voorbereiding Zorgbijeenkomst

Sept | 24
			
			

Bestuur
- Voorbereiding ledenvergadering
- Advies kandidaat raadsleden

Okt | 24
			
			

Bestuur
- Consepten: Verkiezingsprogramma,
- Werkplan en Begroting

Nov | 26
			
			

Ledenvergadering
- Werkplan, Begroting
- Verkiezingsprogramma, Kandidaten

Dec | 17
Bestuur
			
- Overlijden Hennie Buurmeijer
			
- Vertrek Lucie Nieboer
			
- Evaluatie ledenvergadering
			
- Voorbereiding start campagne
				
en nieuwjaarsbijeenkomst

Inspirerend PvdA congres in Breda
Zoals gebruikelijk bij
de stukken van de
jaarvergadering een
verslag van het laatst
gehouden congres om
te voorkomen dat het
allemaal al erg gedateerd
is.
Het weekend van 15
en 16 februari 2014
was het PvdA-congres
in Breda. Het is altijd
leuk om bekenden te
treffen maar vooral ook met elkaar een inhoudelijk goed
gesprek te hebben over waar de PvdA voor staat. En met
de inhoud zat het dit congres zeker goed.
De campagne komt eraan en ook in Breda wordt het
spannend. De zaterdag was dan ook ingeruimd om met
honderden mensen de wijken in te gaan met mooie
rode dubbeldekkers om het PvdA-verhaal te vertellen.
Ook Diederik Samsom, Agnes Jongerius en Paul Tong
lieten zich niet onbetuigd en gingen mee de wijken in.

Er werden goede gesprekken
gevoerd en de algemene
teneur was dat mensen
best snappen dat de PvdA
verantwoordelijkheid neemt
maar dat resultaten , mede
door de crisis, niet altijd direct
merkbaar zijn. Natuurlijk
waren er ook teleurgestelde
mensen. Het is echter goed te
merken dat ook bij de meesten
van hen het vertrouwen in de
PvdA niet weg is.
Hieronder enkele hoogtepunten:
De toespraak van de voorzitter van de Jonge Socialisten.
Hoezo is D66 links, waarom vinden mensen dat, het zijn
gewoon VVD-ers met een schuldgevoel.
De toespraak van Hans Spekman die nog eens aangaf
waarom het lokaal ook vooral belangrijk is dat de PvdA
weer een goede uitslag boekt.
Paul Tang aanvaardde zijn lijsttrekkerschap voor de
Europese verkiezingen. Hij kreeg een staande ovatie
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en hield een vurig pleidooi voor gelijke kansen voor
iedereen. De lijst voor de Europese verkiezingen werd
ongewijzigd vastgesteld. Een groot succes voor de
voorzitter van de kandidaatstellingscommissie Job
Cohen.
Lodewijk Asscher, de verbinder pur sang wees erop dat
sommige partijen zeggen vooruit te willen. Ze willen
echter alleen vooruitgang voor de happy few. Dat is niet
de vooruitgang waar de PvdA voor staat. Wij willen
werk voor iedereen en totale werkgelegenheid is niet iets
van het verleden.
En als afsluiter natuurlijk Diederik Samsom die
messcherp was en merkbaar een snaar raakte bij de
congresgangers. Een sterke PvdA moet. Er komen veel
taken naar de gemeenten toe en dit mogen we niet aan
anderen overlaten!
Tussendoor werd het rapport van de commissie Melkert
besproken en sprak het congres zich uit voor een
Europese norm van werkloosheid van maximaal 5 %.
Een belangrijke keuze.
Mooi voor het Noorden was dat Bouke Arends uit

Emmen opnieuw in het partijbestuur gekozen werd.
De enige noordeling versloeg zijn tegenkandidaat
overtuigend. Natuurlijk steunde ik namens Hoogeveen
zijn kandidatuur.
Ook was er een leuk wandelgangenprogramma en was
er volop tijd elkaar te ontmoeten.
Toen het congres na de Internationale weer afgelopen
was, ging ik dan ook met een goed gevoel en een
gesterkt sociaaldemocratisch hart naar huis. De PvdA
heeft een prima verhaal. Wij gaan het ook in Hoogeveen
de komende dagen, weken en maanden keer op keer
vertellen.

Wolter Dekker
Congresafgevaardigde

PvdA Gewest Drenthe
Het Gewest heeft vergaderd op 14 mei 2013 in
Meppel.
Als hoofdthema stond de Economie in Drenthe op de
agenda. Met daaraan gekoppeld de werkgelegenheid.

verhouding was zo dat er geen beslissing kon vallen en
werd het voorlopig weer op de “lange baan”geschoven.
Het Gewest heeft vergaderd op 14 december 2013 in
Emmen.
Hier werden besproken het jaarplan en begroting .

De sprekers waren Ard van der Tuuk gedeputeerde,
Koos Vos Wethouder in Meppel en Jeroen Vos van FNV
Bouw. Het was een levendig gesprek met een goede
uitleg van alle drie personen.

Ook werd er een toespraak gehouden door Michiel
Emmelkamp kandidaat voor het Europees parlement, na
de inleiding van Michiel werd er over een aantal zaken
een discussie gehouden.

Het Gewest heeft vergaderd op 6 juni 2013 in
Nieuw Buinen
In deze vergadering was het hoofdthema de
Windmolens in Borger Odoorn.
Rein Munninksma hield een duidelijk betoog over het
plaatsen van de windmolens in dit gebied van Drenthe
En Sylvo Gaastra hield ook een betoog over de
windmolens in dit gebied , maar dan wel om ze niet te
plaatsen. Uiteindelijk werd er gestemd maar de stem

B. de Weerd
Gewestelijk afgevaardigde
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Enkele persberichten...
PvdA Hoogeveen
stelt eigen
ombudsman aan
17 februari 2014
Mensen snel weer op weg helpen. Dat is het
motto van de 153 ombudsteams van de PvdA in
Nederland. Tweede Kamerlid Lutz Jacobi was
maandagavond 17 februari naar buurthuis De
Pompe in de Oranjebuurt in Hoogeveen gekomen
om de Hoogeveense ombudsman te installeren.
flyer ombudsmanOmbudsman Roelof Oostindiën
zat te glunderen door de aanmoedigingen van
Jacobi en raadslid Inge Oosting. Hij gaat de
komende tijd de samenwerking zoeken met
andere organisaties in Hoogeveen en initiatieven
ontplooien om een ombudsteam van de grond
te tillen. In De Pompe was op dezelfde tijd een
bingo aan de gang. De aanwezige dames uit de
Oranjebuurt kregen van Jacobi allemaal een mooie
rode roos aangeboden.

PvdA-winkel ook op
zondag open
door Stan van Eck op 3 februari 2014
Na het CDA heeft ook de PvdA een
winkel geopend met het oog op de
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Via
de winkel wil de partij informatie geven over
haar verkiezingsprogramma en de kandidaten.
Bijzonder is dat de PvdA-winkel ook op zondag
is geopend.
Via de winkel kan iedere belangstellende zich
uitvoerig laten informeren over waar de PvdA
voor staat en zich mee bezighoudt. Om optimaal
bereikbaar te zijn, hebben we gekozen voor een
winkel die zeven dagen in de week open is!”

In geprek met jongeren
8 maart 2014
‘Wordt de horeca niet te veel tegengewerkt door
de politiek?’, ‘Waarom wordt er niet meer voor ons
georganiseerd?’, ‘Heeft het wel zin om te stemmen?’,
‘Kan de gemeente niet helpen bij het zorgen van meer
banen?‘, ‘Ik twijfel nog sterk waar ik op moet stemmen.’,
‘Is de zorg nog wel in goede handen straks?’, ‘Ik had er
nog helemaal niet aan gedacht …’
Zomaar een handjevol reacties die de nummers 8 en 9
van de PvdA-kandidatenlijst te horen kregen tijdens de
Nacht van Hoogeveen.
Een geslaagde actie! Gewapend met condooms en
oordopjes gingen Christiaan Keur en Alinda van der
Haar op pad in het centrum van Hoogeveen. Daarbij
werden ze gesteund door Peter Swiers, Josine Vriend
en Rieja Raven, leden van jong PvdA-Drenthe. In de
kroegen werd gefeest, buiten was er tijd voor een kort
gesprek. Wat wij ons voor inzetten?
- Aanpak van jeugdwerkloosheid.
- Geen schoolverlaters zonder diploma.
- Meer stageplaatsen voor MBO’ers, ook bij de
gemeente.
- Betere aansluiting van onderwijs en werk.
- Iedereen aan het werk.
- Sport voor iedereen.
- (pop)Cultuur en een bruisend Hoogeveen.
Leuke reacties en goede vragen. En om antwoord te
geven op de vraag of de condooms allemaal op zijn?
Laten we zeggen dat heel wat jongeren aan hun trekken
kunnen komen.

Ook hebben we Rode taarten uitgedeeld.
Deze periode aan:
- Thuisadministratie - Humanitas
-

Eetcafé voor mensen met een
beperking
- Werkgroep Maluku
- IVN Hoogeveen

De Hoogeveense PvdA-winkel is dag en nacht
bereikbaar via www.pvdawinkel.nl

- Jeugdwerk Elim

Wel zelf koffie zetten en een koekje pakken.
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Ledenvergadering - Agenda
Hoogeveen, 25 maart 2014

9.

Beste leden,

10. Gewestelijk afgevaardigden

Hierdoor nodig ik u uit voor onze ledenvergadering die
wordt gehouden op:

11. 60 + groep PvdA Hoogeveen

Wanneer:

dinsdagavond, 8 april 2014

12. Campagnecommissie

Hoelaat:

20.00 uur

Waar:
		
		

13. Raadsverkiezing 19 maart | Terugblik

Ontmoetingscentrum De Wenning 		
Veldbrake 5, 7933 PW Pesse
Telefoon: 0528 241 601

15. Verkiezing bestuursleden
		 - Frank Snippe | bestuurslid
		 - Hendrikus Loof | voorzitter

De bijlagen bij deze agenda zijn aan u verstuurd als
papieren- of digitale versievan ons ledenblad,
de Rooie Vener.

14. Afscheid
		 - Beerend de Weerd | Secretaris
		- Theo Jonker | Voorzitter
		 - Gert Huygen | Raadslid en Rooie Vener
		 - Mark Tuit | Raadslid
		 - Hendrikus Loof | Raadslid en Fractie v.z.
- Henk van de Weg | eerste opvolger.

Graag tot ziens.
Met een vriendelijke groet,
Beerend de Weerd
secretaris

Bert Anthonisse
2e secretaris

De Welhaak 6			
7908 NH Hoogeveen		
Tel.: 0528 273 365			
E-mail: weerd.dekei@ziggo.nl

Schuttevaer 30 A
7908 DA Hoogeveen
Tel.: 0528 276 227
E-mail: bertus33@ziggo.nl

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Mededelingen

4.

Ingekomen stukken

15. Europese verkiezingen 22 mei | Vooruitblik
16. Wat verder nodig is
17. Sluiting

De volgende
ledenvergadering is

25 november 2014

5. Verslag ledenvergadering
		 26 maart 2013 | Bijlage
		 26 november 2013 | Bijlage
6.

Congresafgevaardigde

Jaarverslag PvdA-afdeling

7. Financieel verslag PvdA-afdeling
		 - Verslag kascontrolecommissie
		 - Kiezen lid kascontrolecommissie
8. Verslag PvdA-fractie gemeenteraad
		
> 21.00 - 21.15 Pauze
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Ledenvergadering 26 maart 2013.
Gemeenteraadsverkiezingen
maart 2014

Aanwezig: 27 mensen
Afmelding: Martin Siers

Het verkiezingsprogramma wordt onderleiding van
Hendrikus Loof gemaakt.

Om 20.00 uur opent de voorzitter Theo Jonker
de vergadering.

Wie een bijdrage wil leveren of hieraan mee wil werken
kan zich bij Hendrikus aanmelden.

De jaarverslagen 2012 van:

Er wordt opgemerkt dat inzetten op ontwikkeling van
de zorg, hoe gaan we er mee om en wat gaan we er mee
doen belangrijk is.

De secretaris van de afdeling, Congresafgevaardigde.
Gewestelijk afgevaardigden, 60 + groep en
de permanente campagne commissie
worden goedgekeurd.

De kandidaatstelling advies commissie, deze stelt een
lijst met kandidaten samen zal bestaan uit:
Andre van Montfoort ( de voorzitter), Martin van ter
Beek, Wietze van der Zwaag, Jerk Otten , Arjen Weert,
Martin Siers en misschien Hennie Buurmeijer.
Helaas zitten er geen vrouwen in de commissie. De
voorzitter hoopt nog enige vrouwen te vinden die er
deel van willen uitmaken.

Er wordt gevraagd of het bestuur het volgende jaar wil
aangeven wat er van het werkplan tot stand gekomen is
en wat er nog gedaan moet worden.
De Valentijn actie ( geef een vriend (in) een roos ,
de PvdA brengt het)was een succes. De campagne
commissie gaat dit volgend jaar herhalen.

Op de vergadering wordt het startsein gegeven waarna
mensen zich aan kunnen melden als kandidaat voor de
komende gemeenteraadverkiezingen.

Herman geeft de raad het advies voor iets meer
publiciteit in de krant te zorgen vooral om mensen te
bereiken die niet via de computer te bereiken zijn.
De raad doet z’n best en probeert dit tot stand te
brengen. Men is wel afhankelijk van wat de krant wil
plaatsen. In de berichtgeving wordt de PvdA best wel
vaak genoemd. De fractie wil alleen in de krant als ze
echt iets te melden hebben. Het geven van een goede
indruk is belangrijk voor hun.

De werving van kandidaten.

De scouting commissie zoekt kandidaten. Aan de leden
wordt gevraagd in eigen kring rond te kijken geschikte
kandidaten. Aan melden van kandidaten en als
kandidaat kan bij de secretaris Beerend de Weerd.

De kascommissie verleent de penningmeester
Folkert Kuipers decharge. De voorzitter bedankt Nico
Dolman en Henk Prigge voor hun werk. De nieuwe
kascommissie wordt gevormd door Henk Prigge en Jerk
Otten met Roelof koops als reserve.
Ellen Boersma en Bert Anthonisse worden benoemd als
bestuurslid.
Beerend de weerd en Lucie Nieboer zullen ook het
komende jaar de gewestelijke afgevaardigden zijn.
Als congresafgevaardigde wordt Wolter Dekker met
Klaas Smid als reserve benoemd. Wolter en Klaas gaan
samen naar het congres op 27 april.
De congrescommissie bestaat uit Martin Siers, Wolter
Dekker en Lucie Nieboer. Gevraagd wordt wie zich bij
hun aan wil sluiten, drie personen vinden ze te weinig.
Frank Snippe en Henk Prigge sluiten zich bij deze
voorbereidingsgroep aan.

Tweede Kamerlid Keklik Yücel
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Hendrikus probeert over de openstelling tot
kandidaatstelling een stukje in de krant te krijgen
evenals een verslag van het bezoek van tweede
Kamerlid Keklik Yücel.

gemeente raden blijven zelfstandig. Men wil graag
informatie en een gesprek hierover. Besloten wordt dit
tot thema te maken van de volgende ledenvergadering.
Rieks Siebering is ziek en krijgt een bloemetje thuis.

Rondvraag.

Na de pauze gaat Keklik Yücel in gesprek met de leden.
Verder geeft ze uitleg over de regeringsplannen.
De situatie met een dreigende sluiting van de gevangenis
is zorgelijk aldus de afdeling. Vooral gezien het feit dat
we hier een hoog percentage werkelozen hebben en er
voor al deze mensen zeer moeilijk werk te vinden is.
Mevr. Yücel krijgt een door de leden ondertekende
petitie mee. De afdeling hoopt hiermee sluiting te
kunnen voorkomen. Er is in onze regio te weinig werk.
Dit verergert als de mensen die werkzaam zijn in de
gevangenis ook op straat komen te staan. De regelgeving
die het kabinet wil gaan geven omtrent werk baart de
leden ook zorgen.

Ida Gerda meldt dat de website van de PvdA evenals die
van alle afdelingen slecht bereikbaar is.
Men is even uit de lucht. Er komt een nieuw systeem.
De datum wanneer men weer bereikbaar is wordt in de
nieuwsbrief vermeld.
Gevraagd wordt of men ook eens ledenvergaderingen in
een dorp, dorpshuis kan houden.
Kan er een info dag over de zorg georganiseerd worden .
De fractie heeft al een werkbezoek gebracht aan de
Visio. De bedoeling is met instellingen contact te
zoeken en met alle betrokkenen te spreken om te kijken
wat er speelt in het veld.

Om 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Decentralisatie of samenwerking van gemeenten.
Hoogeveen gaat samenwerken met Zuidwolde. De

Notulist: Lucie Nieboer

Ledenvergadering - Verslag 26 november 2013
Aanwezig: 26 leden, Klaas Smid wethouder, Hendrikus Loof fractievoorzitter, vijf Raadsleden.
bestuursleden: Theo Jonker voorzitter, Beerend de Weerd secretaris, Folkert Kuipers penningmeester,
Ellen Boersma en Bert Anthonisse.
Afgemeld: Lucie Nieboer.

1. Opening

door de Raadsfractie.

Theo opent door te zeggen dat dit een bijzondere
ledenvergadering is waarin we beslissen over het
werkplan, de begroting, het verkiezingsprogramma en
de kandidatenlijst voor de Gemeenteraad.
Deze week heeft Lucie Nieboer meegedeeld dat zij geen
kandidaat is en stopt als bestuurslid.

Het werkplan wordt goedgekeurd.

3. Begroting 2014

Folkert reageert op vragen en opmerkingen van enkele
leden. De begroting is gebaseerd op ervaringscijfers van
de afgelopen jaren. Er is gespaard voor de verkiezingscampagnes.

Margriet leest een korte verklaring van Frits Nijland
voor waarin hij zich wegens zijn werk afmeld voor deze
vergadering en benadrukt dat hij graag kandidaat is
voor de Gemeenteraad.

De begroting wordt goedgekeurd.

4. Verkiezingsprogramma 2014-2017

Hendrikus Loof (H) geeft een korte toelichting op het
schrijven van het programma door Klaas Smid (K)
en hemzelf. Zij maakten onder meer gebruik van een
nationaal model, aangevuld met (lokale) ervaring en
actualiteit. Hendrikus zal op de belangrijkste vragen en
opmerkingen van leden reageren.

Folkert noemt de namen van leden die zich hebben
afgemeld: Henk Prigge, Nico Dolmans en Klaas Blokzijl.

2. Werkplan 2012-2014

Wolter vraagt aandacht voor het werk van de
Campagnecommissie waarin ook Stan van Eck actief is.

Door de samensteller van de Rooie Vener,
Gert Huijgen, is elke regel van het programma van
een nummer voorzien. Daardoor is het voor ieder
makkelijker om na te gaan waar op een bepaald moment
over wordt gesproken.

Enkele leden maken opmerkingen over het werkplan.
Theo licht toe dat de Campagne-commissie ook als taak
heeft om verkiezingen voor te bereiden. Dat gebeurt nu
ook. Hij zegt toe de doelgroepen niet te vergeten.
De Ombuds-telefoon wordt georganiseerd en betaald
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Vervolg >>>

Hendrikus zegt toe dat we na deze vergadering een soort
10-punten plan en twee documenten. Een korte versie
om tijdens de campagne te gebruiken en het volledige
programma op de site.

746 een duidelijker omschrijving van het gescheiden
inzamelen van afval en het actief toezien op het niet
apart aanbieden van restafval.

De lokale overheid

788 scholieren noemen als doelgroep in het vervoer, 801
inzetten voor het behoud van de Regiotaxi.

797 Het noemen van een blindenstrook.

Meldpunt Discriminatie staat vermeld bij 140.
We zijn voorzichtig voor regionale samenwerking.
Het Plan van de Arbeid werken we samen uit.

De financiën van de (lokale) overheid
828 We breiden de tekst uit met grondbeleid.

Werk, inkomen, economie

Het programma is vastgesteld.

Verplicht vrijwilligerswerk wordt zorgvuldiger
beschreven in een beleidsnota van de gemeente. Wij
voegen we het perspectief van de klant toe.

5. Kandidaten Gemeenteraad

André van Montfoort geeft een korte toelichting op de
manier van werken van de commissie bestaande uit
zes mensen die met kandidaten heeft gesproken. Er is
gekeken naar de huidige Raadsleden, nieuwe mensen en
kwaliteit.
Met 14 kandidaten is gesproken, op een zaterdag in
september. Het waren nuttige gesprekken, na discussie
was de commissie het eens.

232 De ouderen werkzoekende willen we helpen voordat
die een beroep doet op de Algemene Bijstandswet.
222 Het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
vinden we belangrijk.
228 We onderzoeken de mogelijkheid van een
Hoogeveensche Bataviawerf.
252 Voor alle opdrachten van de gemeente moeten ook
ZZP’ers in aanmerking komen.

Het voorstel is, met motivering naar het
afdelingsbestuur gestuurd. Die heeft het, na discussie,
overgenomen.
De afgelopen weken werd duidelijk dat Hendrikus en
Lucie niet op de lijst willen staan.

Zorgen voor meedoen

435 Voor Bethesda zetten wij ons ‘actief ’ en ‘blijvend’ in
zie ook 373.
408 De gemeente geeft geld uit aan respijtzorg.

-

Theo leest per kandidaat het advies van de commissie
voor. Voor geen enkele kandidaat is een stemming
nodig.
De kandidaten stellen zich kort voor.
Opgemerkt wordt dat we geen kandidaat
uit Hollandscheveld hebben.

Veilige stad en dorpen

De kandidatenlijst is vastgesteld.

Onderwijs, jeugd en zorg
-

Wonen: onze dorpen en wijken

-

6. Rondvraag

Sport en cultuur

Wolter Dekker vraagt de leden mee te denken en te
doen bij de campagne voor de verkiezing van de
Gemeenteraad op 19 maart.

-

Natuur, milieu, landschap,
dierenwelzijn en verkeer

Mark vraag aandacht voor de eerste vergadering van de
Gemeenteraad, morgen.

714 We vervangen ‘milieu’ ‘duurzaam’.

Beerend de Weerd vraag kandidaten de Bereidverklaring
in te vullen.

764 Hendrikus denkt na over: een andere beschrijving
van het tegengaan van megastallen met de geldende
bestemmingsplannen,

7. Sluiting
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Jaarverslag van de fractie
Alweer het laatste jaarverslag van onze fractie in deze
raadsperiode. En ook mijn laatste bijdrage. Vind het
vertrek nog steeds niet prettig maar ben er trots op
deze fractie de afgelopen 4 jaar te hebben mogen
aansturen. Vanaf oktober, toen ik besloten had mij terug
te trekken, heb ik mij nog meer dan anders opgesteld
in een coachende rol. De belangrijke onderwerpen heb
ik vanaf dat moment zoveel mogelijk aan de collega’s
overgedragen die straks de PvdA-fractie gaan bemensen
in de Hoogeveense raad. Met mij vertrekken nog twee
‘oudgedienden’, Gert en Mark, en dat betekent voor wat
betreft het collectief geheugen van de nieuwe fractie best
een aderlating. Aan de andere kant, alle drie hebben
we toegezegd dat we altijd in de buurt zijn voor wat
opgraafwerk uit oude archieven en hersencellen… Het
komt helemaal goed met de nieuwe fractie. Inge, Ida
Gerda en Wolter hebben een geweldige ontwikkeling
meegemaakt en zijn helemaal klaar voor een volgende
periode. Stan heeft het hele afgelopen jaar als ‘stagiair’
deelgenomen aan de fractie en na de vaststelling van
de lijst eind vorig jaar werden de fractievergaderingen
alsmaar drukker.

en cultuurfonds; met al die zaken loopt nu iedereen te
koop. Onder het mom van ‘we luisteren naar de burgers’
en ‘we zijn o zo sociaal met z’n allen’. Het hoort er
allemaal bij, we worden er niet koud of warm van.
De fractie heeft vorig jaar geen wijzigingen ondergaan.
Na het vertrek van José in 2012 heeft Henk van de Weg
zich als eerste opvolger verdienstelijk gemaakt. Stan
heeft meegedraaid en de vergaderingen werden vanuit
het bestuur veelal door Ellen bijgewoond. We hebben,
net als vorige jaren, een fractieweekend gehouden
in Zwartsluis waar o.a. Tweede kamerlid Tjeerd van
Dekken een belangrijke bijdrage heeft geleverd.
En verder hebben we ruim 20 raadsvergaderingen
bijgewoond, zo’n 25 fractievergaderingen gehouden, veel
organisaties op bezoek gehad in de fractie (Kledingbank,
SWW, Thuiszorg Dienstencentrale, etc.), hebben we
talloze werkbezoeken afgelegd (zowel in raadsverband
als afzonderlijk), hebben we ons suf geappt, gemaild,
getwitterd en wat dies meer zij. De fractie heeft
bijdragen geleverd aan de website, Facebook, de
digitale nieuwsbrief, de campagnecommissie,
de kindergemeenteraad. Mark heeft regelmatig
opgetreden als voorzitter in de raad. Gert was onze
vertegenwoordiger in het Presidium. Ida Gerda heeft de
werkgroep Verbetering Raadsvoorstellen voorgezeten.
Zo terugkijkend is het een druk jaar geweest. Met veel
genoegen kijk ik daar op terug.

In 2013 hebben we consistent vastgehouden aan
onze, inmiddels bekende, koers. Een betrouwbare
coalitiegenoot die zich niet laat verleiden door de waan
van de dag en de prietpraat die alom gemeengoed is
geworden. Stevige, inhoudelijke bijdragen op belangrijke
thema’s als Afval Anders, toerisme & recreatie, het
cultuurdebat, de voorjaarsnota en de begroting. Maar
geen schoothondje van het College. Met name ten
aanzien van cultuur zijn we flink van leer getrokken.
Ook op het gebied van toerisme en recreatie hebben we
onze punten gemaakt. Nu, terwijl ik dit schrijf zitten
we nog midden in de campagne, blijken veel van ‘onze
punten’ plots geclaimd te worden door veel andere
partijen. Het Hoekje, de Oranjebuurt, het jeugdsport-

Hendrikus Loof, fractievoorzitter,
hendrikusloof@pvdahoogeveen.nl

PvdA afdeling Hoogeveen jaarrekening 2013
Jaarrekening
en balans 2013
Balans 31-12-2013

Activa

2013

2012

Geldmiddelen:
Kas

0,00

0,00

Bank

5550,30

8027,02

Spaarrekeningen

5439,52

429,11

Diverse vorderingen/vooruitbetaald
(2013: campagne raadsverkiezingen)

1177,83

497,50

12167,65

8953,63

Totaal Activa
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Passiva

2013

2012

Passiva
Kapitaal:
Saldo 31 dec. 2012
Afname 2013

2013

2012

2247,65

2323,63

70,00

580,00

9850,00

6050,00

12167,65

8953,63

2323,63
75,98

Diverse schulden/vooruit ontvangen
Verkiezingsfonds
Totaal Passiva

PvdA Afdeling Hoogeveen jaarrekening 2013
Grootboek rekening

Inkomsten

8002
8003
8006
8011
8100
8110
8111
8112

Begroot

Resultaat Verschil

Fondsverwerving t.b.v. verkiezingen
Contributie politici
Renteopbrengsten
Overige ontvangsten
Afdracht partijbureau
Extra afdracht Partijbureau
Afdracht vanuit verkiezingsfonds
Inkomsten gezamenlijke activiteiten

0,00
2940,00
0,00
250,00
1785,96
0,00
0,00
0,00

50,00
2940,00
10,41
84,70
1785,96
1933,80
0,00

50,00
0,00
10,41
-165,30
0,00
0,00
1933,80
0,00

Sub-totaal

4975,96

6804,87

1828,91

0,00
275,96
0,00

0,00
322,54
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Uitgaven

4000
4036
4051
4109
4300
4500

3030 Kosten personeel
3040 Overige vergoedingen/uitgaven
3050 Scholing

4507

3054 Vergaderkosten

4509
4514
4516
4517
4519
4600
4601
4602
4650
4651
4652
4700

3055 Reiskosten

3051 Huisvestingkosten
3052 Telefoonkosten
3053 Drukkosten/mailings

3055 Promotie/Campagne

3060 Kantoorartikelen
3061 Bankkosten
Webbeheer

3080
3090
3100
3010

Ledenwerving
Ledenbehoud
Ledenraadpleging
Gezamenlijke activiteiten binnen de PvdA
Gezamenlijke activiteiten buiten de PvdA
3160 Themathische vergaderingen/werkgroepen
3180 Toevoeging overschot naar Verkiezingsfonds

850,00

794,50

200,00
0,00
600,00
100,00
50,00
250,00

207,75
0,00
652,70
0,00
54,36
84,70

50,00
0,00
150,00
0,00
0,00
650,00
1800,00

72,75
0,00
206,00
0,00
0,00
685,55
3800,00

4975,96

6880,85

-75,98

-75,98

3181
3182 Totaal uitgaven

Resultaat
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0,00

46,58
0,00
0,00
0,00
-55,50
7,75
0,00
52,70
-100,00
4,36
-165,30
22,75
0,00
56,00
0,00
0,00
35,55
2000,00
0,00
1904,89

Column
Natuurlijk was ik vrolijk toen ik Diederik Samsom
samen met Wouter Bos en Job Cohen de geweldige
uitslag bij de Tweede Kamerverkiezing zag vieren.!
Maar toch, de VVD werd de grootste en hoe moest het
verder. Ik bleef daarover die avond piekeren.

Hij analyseert in dat boek de positie van de
sociaaldemocratie, en zegt daarover o.a. het volgende:
"we zijn intuïtief vertrouwd met onderwerpen als
onrechtvaardigheid, oneerlijkheid, ongelijkheid
en immoraliteit, maar we weten niet meer hoe we
daarover moeten praten. De sociaaldemocratie wist
dergelijke zorgen vroeger wel onder woorden te
brengen, maar is wat dat betreft de weg kwijt".

Het resultaat liet niet lang op zich wachten, VVD en
PvdA samen, met uitruil van standpunten. Dat was
slikken.
Ik hoopte toen dat Samsom de ruimte zou nemen om
PvdA standpunten te accentueren. Maar dat deed hij
niet, of durfde hij niet.

En verderop zegt hij: "en toen kwamen de jaren
negentig, de eerste van twee verloren decennia, waarin
fantasieën over rijkdom en eindeloze persoonlijke
vooruitgang alle aandacht voor politieke bevrijding,
sociale rechtvaardigheid en collectieve actie
wegvaagden”.

Natuurlijk was ik knap chagrijnig toen we als partij
bij de Gemeenteraadsverkiezingen landelijk en hier in
Hoogeveen zoveel verloren. Het kan niet anders dan
dat het verlies, ook hier in Hoogeveen, voor een groot
deel het gevolg is van de landelijke ontwikkelingen.
Het is ook wel eens andersom geweest. Acht jaar
geleden was de PvdA de grootste partij in Hoogeveen
omdat onze partij toenlandelijk in de peilingen erg
hoog stond, het Bos effect.
Het kan dus verkeren. Maar het gaat wel heel erg op
en neer.

Misschien is de spanning tussen de ideeën van de
PvdA en de VVD te groot, Waar de een weer meer
terug wil naar klassieke opvattingen over gelijkheid, is
de andere partij toch nog zeer in de ban van eindeloze
persoonlijke vooruitgang.
Het resultaat zien we. In de grote steden stemmen
in de ene wijk mensen massaal op D66, een vage
mix van een beetje gelijkheid en toch ook eindeloze
persoonlijke vooruitgang, en in andere wijken op de
Leefbaren en de SP. In Hoogeveen stemmen mensen
massaal op Gemeentebelangen en op de SP, veelal
omdat zezich in de steek gelaten voelen en niet zozeer
door de prestaties van die partijen. D66 blijft hier
gelijk, dat zegt veel over de sociale structuur van
onze gemeente en dat maakt het voor de PvdA nog
urgenter. In onze afdeling is dat besef, Klaas Smid
beseft dat als geen ander, nu Den Haag
nog.

Ik hoorde de politicoloog André Krouwel op de
radio zeggen dat hem de teruggang van de drie
volkspartijen, CDA, PvdA en VVD en de grote
toename van allerlei andere partijen, grote zorgen
baarde. Hij komt veel in landen waar de politiek sterk
versplinterd is en hij werd niet vrolijk van de toestand
van die landen, je hoorde hem zuchten.
"Het land is moe", zeg ik met de Engelse
sociaaldemocraat Tony Judt. Vlak voor zijn dood
schreef hij een boek onder die titel. Ik heb zijn boek
de dag na de verkiezingen er maar eens bij gepakt, je
moet toch wat.

Wijnhout Punt

Stripje tijdens de campagne gestuurd door Wolter
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60+ PvdA Hoogeveen
De bijeenkomsten in 2013 en ook de eerste 2 in 2014
werden goed bezocht. Hoewel het er natuurlijk altijd
meer zouden kunnen zijn, gezien de leeftijdsopbouw in
onze afdeling. Ik vraag me wel eens af wat de 60+ ers in
onze afdeling tegen houd 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.

om illegaliteit strafbaar te stellen. Dit hoort niet bij
ons, evenmin als een Bosmanwet over Antilliaanse
Nederlanders. Dit is puur VVD beleid, en past ons niet.
We betalen voor dit soort zaken een hoge prijs bij onze
leden en onze kiezers.
Ook kunnen wij niet begrijpen dat Jetta Kleinsma
als staatssecretaris, de sociale werkplaatsen om zeep
gaat helpen. Instituten waar we jaren voor hebben
gevochten. Natuurlijk is het goed dat ook mensen met
beperkingen deelnemen aan het arbeidsproces. Maar
er bestaat geen grotere naieviteit, dan geloof te echten
aan een werkgeversvereniging die banen toezegt voor
deze medemensen. Een quota is nog nooit gelukt met
deze mensen, en dan nu verwachten dat alle deelnemers
van sociale werkplaatsen wel in de reguliere arbeid
terecht komen? Kom op zeg. Opnieuw een ordinaire
bezuinigingsmaatregel en niet meer. Er is al een grote
werkloosheid onder mensen zonder beperkingen. Velen
solliciteren zich een slag in het rondte, zonder succes.
En dan geloven dat Vno-NCW deze mensen een plek
zullen geven. Word wakker. En dat zoiets uitgevoerd
wordt door onze Jetta, voor ons onbegrijpelijk. Ze zou
gewoon moeten weigeren, c.q. aftreden gelet op eerdere
uitspraken van haar.

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 10.00 uur tot 12.00 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.

We snappen verder de rol van onze partijleider niet. Is
speciaal in de kamer gaan zitten om het pvda geluid als
tegenwicht te laten horen tegenover deze regering.
Maar we hebben dit niet gehoord. In tegendeel als
er al een conflict dreigde met de coalitiepartner,
deed Samsom steeds water bij de wijn. Verdedigde
het kabinetsbeleid als een vice-premier. Niks pvdageluid. Dit gaat ons leden en stemmen kosten vanwege
ongeloofwaardigheid op vele fronten.

Genoeg reclame gemaakt voor onze groep. Nu naar de
politieke inhoud.
Begin 2013 hebben we ons druk gemaakt over
de ontwikkelingen in ons veel geprezen Bethesda
ziekenhuis. Nu een jaar later is er nog steeds rumoer. We
horen momenteel weinig van de gemeenteraad of van
onze fractie in deze voor de bevolking van Hoogeveen
zo’n belangrijke zaak. Mij lijkt dit juist een speerpunt
voor de raadsverkiezingen. Maar helaas weinig over
gehoord.

We worden bij de komende verkiezingen afgerekend
op deze ongeloofwaardigheid. En helaas zal het dan vele
goede wethouders en raadsleden gaan treffen die buiten
hun schuld worden afgerekend.
Dit zijn zaken waar we ons als ouderen zorgen over
maken. Op lokaal niveau vinden we dat we onze fractie
te weinig horen. Andere partijen scoren beter bij de
Hoogeveners, zijn vaker in de pers. Doen niet aan stille
diplomatie, maar laten zich horen. Kom op fractie, meer
strijdbaarder, meer op de barricades, je werkt toch voor
de hogeveners, vanuit sociaal-democratische visie. Jullie
hebben dan toch een goede boodschap te vertellen. Laat
je dan ook horen, in de raad, maar vooral op straat,
praat met de mensen, en niet alleen in campagne tijd.
Maar altijd. Dat is elke dag, elke week, en luister. Er is

We hebben in onze bijeenkomsten, uiteraard actuele
politieke zaken op de agenda staan. En in onze
discussies proberen we duidelijk te krijgen waar onze
partij staat, en vooral waar ze zouden moeten staan op
grond van eerder gedane uitspraken of beginselen c.q.
verkiezingsbeloftes.
We kunnen daarom niet instemmen met een standpunt
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veel onvrede over de politiek en wij als ouderen vinden
dat erg, maar begrijpen het helaas wel. Gebroken
beloftes, niet waargemaakte toezeggingen. Niet doen.

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
bondgenoten als vakbonden, etc.

Beste mensen als ouderengroep vinden we dat we de
beste wethouder hebben, laten we hopen dat hij niet te
veel gaat lijden onder ons landelijk falend optreden.
We wensen dat we goed uit de
gemeenteraadsverkiezingen komen, maar vrezen het
ergste.

Er zijn echt nog wel links denken mensen ook buiten de
pvda. Laten we de krachten bundelen aan de linkerzijde
en op die manier zorgen dat de minstbedeelden in onze
samenleving toch een menswaardig bestaan kunnen
hebben en op ons kunnen rekenen.

We constateren 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

Henk Prigge.

best gedaan door zoveel mogelijk de wijken en dorpen in te trekken.
Ik ben strijdlustiger dan ooit! Het is zo oneerlijk om zo door de
landelijke politiek te worden afgestraft!

Hallo allemaal,
De een zal mij inmiddels beter kennen dan de ander, toch vind ik dat ik
een woord tot u moet richten.

Maar ook ben ik trots! Trots op alles van de PvdA de laatste jaren
heeft laten zien en gedaan heeft voor Hoogeveen. Trots op de
campagnecommisie die de campagne zo goed
geregeld heeft en vooral op de mensen die
zich voor de volle 100% hebben ingezet om
een z’n goed mogelijk resultaat te behalen.

Net als alle leden heb ik in de zomer van 2013 een brief
gekregen waarin gevraagd werd je
kandidaat te willen stellen voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Na veel
twijfel en contact met Hendrikus was ik
overstag. Zonder enige ervaring ben ik
er voor gegaan en tot mijn verbazing,
kwam ik tijdens de ledenvergadering
van november niet op plek 11 zoals me
verteld was maar op plek 9.

Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om
bij deze geweldige groep mensen te horen.
Het is fijn dat iedereen mij zo goed heeft
opgenomen waardoor het gevoel vanaf dag 1
erg vertrouwd was! De lol en het plezier dat
we hebben, hoop ik de aankomende 4 jaar
vast te houden zodat we in 2018 een groot
feest kunnen vieren.

Na een aantal weken begon de
campagne. Een spannende tijd. En een
aantal mensen zijn vast al moe van mijn
enthousiastme maar wat vond/vind ik
het campangevoeren leuk! Ik zag er
bijna tegen op dat 19 maart naderde, ik
had graag nog een aantal weken door
gewild.
De vraag of ik nog wel wist waar mijn Huis stond, bevestigt misschien
mijn activiteiten. Ook thuis werd regelmatig gezegd “gelukkig is het
straks 19 maart dan ben je weer meer thuis”.

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de
steun (uitleg ed) en het vertrouwen in mij,
maar vooral in ONS!
Laten we er samen een fantastische 4 jaar van maken met een
eindresultaat, waardoor niemand meer om ons heen kan!
Groet, Alinda

Helaas, de uitslag van 19 maart was niet zoals we gehoopt hadden,
maar 1 ding is zeker het ligt niet aan ONZE inzet. We hebben ons

Help mee om onze
verkiezingskas te vullen!
Elke euro kunnen we goed gebruiken
Rekeningnummer: NL25 RABO 0117544302
t.n.v. PvdA afdeling Hoogeveen
o.v.v. “verkiezingen”

Alvast hartelijk bedankt!
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PvdA Hoogeveen in het nieuws...
Rode Taxi op RTV Drenthe
De Rode Taxi van de PvdA is een bekend begrip in Hoogeveen en wijde omgeving. Mensen die graag willen
stemmen, maar niet in de gelegenheid zijn naar het stembureau te gaan, kunnen onze taxi bellen. Ongeacht op welke
partij ze willen stemmen….
RTV Drenthe wilde in hun uitzending van 19 maart graag aandacht besteden aan het fenomeen Rode Taxi. Zij
hebben vandaag opnamen gemaakt toen de 85-jarige Magda Visser door taxichauffeur Ida Gerda Emmens en
deuropenhouder Stan van Eck naar het stembureau werd gebracht.
Vandaag hebben we geen rode taxi, maar een witte of eigenlijk een groene. Passend bij de duurzaamheidsambities
van de PvdA worden klanten van de Rode Taxi vervoerd in een elektrische auto.
Gepubliceerd op RTVDrenthe.nl en hoogeveen.pvda.nl

Actie zebrapad
De PvdA heeft een begin gemaakt met een zebrapad bij de oversteek over de Willemskade ter hoogte van de
bibliotheek. Verschillende keren is hier al aandacht voor gevraagd, maar een zebrapad op deze plek zou vooral
zorgen voor schijnveiligheid.
Veel van de mensen die hier oversteken, zijn het daar niet mee eens. Tijdens het schilderen van het zebrapad werd er
enthousiast gereageerd. Een dame zei: “Het is een gevaarlijk punt. Het is vaak druk, en door de strepen die er op de
weg zijn geschilderd, krijg je het idee dat er wel een zebrapad is, met alle risico’s van dien.” Een andere voorbijganger
heeft dezelfde ervaringen: “Voetgangers denken dat ze veilig kunnen oversteken, maar automobilisten stoppen niet
omdat er geen zebra is. Een hele onveilige en vervelende verkeerssituatie.”
Mensen vragen ons regelmatig waarom op deze plek geen zebrapad is. Dit past niet in het beleid van de gemeente
Hoogeveen, die terughoudend is met de aanleg van zebrapaden. Wij vinden dit
echter wel een goede plek, vanwege de drukte en de verwarring die de huidige
situatie oplevert. Omwille van de veiligheid hebben we nu een klein stukje
zebrapad geschilderd, zodat voetgangers en automobilisten niet op het
verkeerde been worden gezet.
Gepubliceerd in: Hoogeveensche courant,
Dagblad van het Noorden 15 maart 2014

Hoogeveen // PvdA voert actie
voor toilet bij treinstation
Amsterdam. De PvdA in Hoogeveen plaatst
vandaag een mobiel toilet bij het NS-station in de
Drentse gemeente. De partij wil daarmee aandacht
vragen voor de gebrekkige sanitaire voorziening op
het station, meldt een woordvoerder. Reizigers bellen
nu geregeld aan bij omwonenden om hun behoefte te doen. „Het is al
jaren een probleem”, aldus de woordvoerder. „Eind 2011 zijn er vragen over gesteld in de
gemeenteraad. Toen is er een bezemkast omgebouwd tot toilet, maar dat staat nergens
aangegeven en er moet een sleutel opgehaald worden bij de stationskiosk.”
Gepubliceerd in: NRC.Next 13 maart 2014, Hoogeveensche Courant 14 maart 2014 &
Dagblad van het Noorden 14 maart 2014
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Jaarverslag - Mensen & activiteiten 2013
Afdelingsbestuur

Kascontrolecommissie

Theo Jonker, Beerend de Weerd, Folkert Kuipers,
Lucie Nieboer, Ellen Boersma, Bert Anthonisse

Henk Prigge, Jerk Otten, Roelof Koops reserve

Gewestelijke afgevaardigden

Gemeenteraadsfractie

Beerend de Weerd, Lucie Nieboer

Inge Oosting, Ida Gerda Emmens, Gert Huijgen,
Wolter Dekker, Mark Tuit, Hendrikus Loof

Congresvoorbereiding

Wethouder

Martin Siers, Wolter Dekker, Lucie Nieboer
Frank Snippe, Henk Prigge

Klaas Smid

Bedankt voor jullie
inzet in 2013
De Rooie Vener

Congresafgevaardigden

Website

Scoutingcommissie

Facebook

Gemeenteraadsverkiezingen maart
2014

Inhoud door velen
Vormgeving Gert Huijgen

Wolter Dekker, reserve Klaas Smid

Ida Gerda Emmens & Martin van ter Beek

Martin Siers, Wijnhout Punt

Ida Gerda Emmens & Ellen Boersma

Twitter

Verkiezingsprogramma schrijven onder leiding
van Hendrikus Loof

Twitteraccount Roosje

Adviescommissie kandidaten
Gemeenteraad

Ida Gerda

Stan, Wolter en Ida Gerda

André van Montfoort voorzitter, Martin van ter Beek,
Wietze van der Zwaag, Jerk Otten, Arjen Weert,
Martin Siers, Hennie Buurm eije

Nieuwsbrief e-mail

Redactie: Wolter Dekker, Hendrikus Loof, Theo Jonker
Vormgeving: Bert Anthonisse

Campagnecommissie

Ida Gerda Emmens, Ellen Boersma, Wolter Dekker,
Stan van Eck, Klaas Smid, Hendrikus Loof,
Theo Jonker, Mark Tuit, Bert Anthonisse
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Verslag van de Permanente Campagnecommissie
Samenstelling: Ida Gerda Emmen, Klaas Smid, Bert
Anthonisse, Hendrikus Loof, Ellen Boersma, Henk van
de Weg, Mark Tuit, Stan van Eck en Wolter Dekker

ons de mogelijkheid mensen snel te informeren. De
vernieuwde website werd het afgelopen jaar in gebruik
genomen en is een hele verbetering.
Campagne-activiteiten (niet volledig)

In 2013 zijn er weer diverse activiteiten geweest
om de PvdA in Hoogeveen blijvend zichtbaar te
maken. Hieronder een overzicht. Vanzelfsprekend
stond een groot deel in het teken van de
gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel deze in 2014
plaatsvonden heb ik deze nu al meegenomen in dit
verslag omdat het anders wel erg belegen is als u het
leest.

• Het verkiezingsmagazine `Hoogeveen samen`. Dit
magazine werd in een groot deel van de gemeente
huis aan huis bezorgd (oplage 10.000 exemplaren).
• We maakten een algemene flyer en een laatste dag
folder. Deze werden in bepaalde wijken (waar het
PvdA-gehalte tijdens verkiezingen normaal
gesproken groot is) rondgebracht.
• We maakten een verkiezingsfilmpje waarin Klaas
opriep PvdA te stemmen en ook uitlegde wat er in de
vele jaren al bereikt is.

De Valentijnsactie. Vele mensen maakten gebruik van
de mogelijkheid een gratis Valentijnsroos aan te bieden
. Het is altijd weer een leuke manier om mensen te
verrassen.

• De toiletactie bij het station. We plaatsten een mobiel
toilet bij het station om aandacht te vragen voor het
ontbreken van een toilet op het station waarbij
reizigers ieder moment terecht kunnen.

12 oktober 2013 kregen we een campagne-/ en
canvastraining van medewerkers van het partijbureau
uit Amsterdam. N a een flinke portie theorie gingen
we Hoogeveen West in om het geleerde in praktijk te
brengen. Het leverde een flink aantal leuke gesprekken
op. Verder was het goed al weer wat in campagnemodus
te komen.

• Aan de Willemskade (bij de bibliotheek) schilderden
we een deel van een zebrapad op de weg. We vroegen
hiermee aandacht voor de veiligheid van
voetgangers. Wat ons betreft kan het plaatsen van
meer zebrapaden hierbij tot verbetering leiden. Het
helpt mensen ook gemakkelijker over te kunnen
steken.

Op 15 november was er een politiek café met PvdA
Tweede Kamerlid Otwin van Dijk in Hollandscheveld.
Otwin sprak op een inspirerende manier over het
anders opzetten en inzetten van zorg. Weg met
de `uurtje factuurtje` cultuur. Tevens moet zorg
dichtbij de mensen georganiseerd worden. Maak
mensen medeverantwoordelijk voor de zorg was zijn
klemmende oproep.

• Politieke markt op de zaterdag voor de verkiezingen.
De PvdA was met een kraam vertegenwoordigd en
deelde rozen en flyers uit.
• Het uitdelen van rozen in verkiezingstijd in diverse
winkelcentra.
• Samen met Tweede Kamerlid Agnes Wolbert gingen
we naar het nieuwe Jannes van der Sleedenhuis aan
de Valkenlaan. We kregen een rondleiding en
deelden rozen uit.

De zaterdag voor Kerst hadden we weer de inmiddels
traditionele kerstkaartenactie. We deelden in het
Centrum onze kerstkaarten uit met onze kerstgroet. Dit
wordt ieder jaar weer erg gewaardeerd!

• Aanwezig zijn bij debatten en daar de debaters  
(Klaas, Inge en Ida Gerda) ondersteunen en tevens
zorgen voor aankleding van de zaal.

De officiële aftrap van de campagne was tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst in Hollandscheveld, de poster
werd onthuld en de diverse kandidaten werden op een
ongedwongen manier aan de aanwezigen voorgesteld.

• Tweede Kamerlid Lutz Jacobi ging met ons rozen
uitdelen aan de deelnemers van de bingo in de
Pompe (ze was er in het kader van de Ombudsman).
• We deelden rode taarten uit aan (vrijwilligers)
organisaties die nuttig werk doen en bedankten
hen zo en brachten hen positief in het nieuws (IVN,
Thuisadministratie Humanitas bijvoorbeeld).

Digitale Nieuwsbrief, website en Facebook
Ook het afgelopen jaar gingen we door met onze
digitale Nieuwsbrief. We mochten zelfs het 100e
exemplaar uitbrengen. Ook op facebook zijn we als
afdeling Hoogeveen ondertussen actief. Het biedt

• We deelden condooms en oordopjes uit in het
centrum tijdens de nacht van Hoogeveen om
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de verkiezingen onder de aandacht van jongeren te
brengen.

structureler de aandacht op de PvdA te vestigen.
Hiervoor hebben we elkaar nodig. Help mee om de
kiezers terug te krijgen en meld u aan voor de vele
activiteiten die we ook het komende jaar weer zullen
organiseren.
Tot slot bedanken we iedereen die het afgelopen jaar,
maar vooral tijdens verkiezingstijd, geholpen heeft bij
het campagnevoeren. Aan de inzet heeft het zeker niet
gelegen!

• Verkiezingsochtend werd er geflyerd op het station.
• De advertentie in de Hoogeveensche Courant
waarbij iedereen voor € 12,50 mee kon doen aan de
oproep PvdA te stemmen.
• Veel aandacht voor onze acties genereerden we via
Facebook en onze website.
• De digitale PvdA-winkel. Een ludieke reactie op
de fysieke winkel van het CDA. Onze winkel is alle
dagen open en via het portal kon diverse
(verkiezings)informatie gemakkelijk gevonden en
bekeken worden. Het initiatief trok zelfs landelijk de
aandacht.

Namens de Permanente Campagnecommissie

Helaas kwam er niet een goede uitslag op
verkiezingsavond. We gaan terug van 6 naar 4 zetels.
Voor de PC nog meer uitdaging de komende jaren

Wolter Dekker

Helpt Elkander | Humanitas & PvdA
Op 31 mei 1945 werd Humanitas opgericht vanuit de
SDAP - PvdA. Sinds die tijd is er altijd contact geweest
en ook wel samengewerkt. Vorige maand ontstond er
in Hoogeveen weer een
bijzondere vorm van
contact.

Tjark Mulder en bestuurslid Thom de Bont de
aanwezigen om actief te worden in het bestuur van
Humanitas afdeling Hoogeveen.
Die oproep had succes.
Alinda van der Haar
grafisch vormgever
en kandidaat voor de
gemeenteraad en gaat
zich als bestuurslid voor
Humanitas inzetten voor
de PR. Bert Anthonisse,
2e secretaris voor de PvdA wordt secretaris voor
Humanitas in Hoogeveen.

De PvdA beloonde een
activiteit van Humanitas
met een Rode
Taart. Vrijwilligers zijn actief in de
Thuisadministratie waar zij mensen die hulp willen
hebben, helpen met de formulieren en rekeningen thuis.
Tijdens de uitreiking vroegen Humanitas voorzitter

PvdA Hoogeveen stelt eigen ombudsman aan
Mensen snel weer op weg helpen. Dat is het motto
van de 153 ombudsteams van de PvdA in Nederland.
Tweede Kamerlid Lutz Jacobi was maandagavond 17
februari naar buurthuis De Pompe in de Oranjebuurt in
Hoogeveen gekomen om de Hoogeveense ombudsman
te installeren.

dames uit de Oranjebuurt kregen van Jacobi allemaal
een mooie rode roos aangeboden.

flyer ombudsmanOmbudsman Roelof Oostindiën
zat te glunderen door de aanmoedigingen van Jacobi
en raadslid Inge Oosting. Hij gaat de komende tijd
de samenwerking zoeken met andere organisaties
in Hoogeveen en initiatieven ontplooien om een
ombudsteam van de grond te tillen. In De Pompe was
op dezelfde tijd een bingo aan de gang. De aanwezige
17

Sterke Jerke
Tot drie keer toe ben ik aan dit stuk begonnen. Na
stukje over Gemeenteraad ook stukje over Europa
in de prullenmand. De uitslag van de raad wist ik
pas een dag voordat ik mijn stukje moest inleveren.
De kruitdampen zijn amper opgetrokken en dan is
het slagveld moeilijk te overzien. Campagne voor
verkiezing Europees Parlement is al begonnen.
‘Europa ‘ bepaalt onze toekomst, of we willen of niet.
Belangrijk dus, een motiverend verhaal leek me goed
nu een boze Wilders in alle media een podium krijgt,
helaas. Zal Wilders nog veel stemmen voor zijn PVV
weten te trekken of is zijn partij dan al ter ziele? De
leegloop zet nu ineens wel heel hard door. Opnieuw
weer twee opstappende Kamerleden gevolgd door
statenleden, dertien PVV-ers weg van hun leider. De
actualiteit zal me inhalen.

wonder als kiezers afhaken. Dit soort analyses zijn er
in vele varianten en komen slecht of niet tot de kern.
Je kunt er vele pagina’s mee vullen, maar de zin van
die moeilijke verhalen betwijfel ik.
Misschien zinvoller de actualiteit links te laten
liggen en naar ons zelf te kijken. Weten we als PvdA
anno 2014 wel waar we voor staan? Hebben we
cultuurbeleid? Hebben we milieubeleid, een stevig
milieubeleid? Links economiebeleid? Werk, Zorg,
Onderwijs? Het wordt echt tijd al die zaken stevig te
(her-)formuleren. De kiezer heeft er recht op te weten
waar we als PvdA precies voor staan. Samsom kan
als geen ander uitleggen, maar dan moet er wel wat
uit te leggen zijn. De koers moet duidelijk zijn. Als
je niet weet waar je heen wilt, is er ook geen koers
uit te zetten. We zullen ons op ons PvdA -verhaal
moeten bezinnen. Het vervolgens scherp en duidelijk
formuleren, alleen dan kan Samsom geloofwaardig
blijken. Effectief campagne voeren kan hij goed, maar
dat niet zonder KOERS!

Het politieke landschap versnippert steeds
verder, helaas. ‘Oude’ partijen zijn kop van jut.
Regeringspartijen moeten het gelag betalen. In
campagnes worden verschillen breed uitgemeten.
Vervolgens worden vele compromissen gesloten,
die weinig begrepen worden door de kiezers. Geen

Jerk, 21 maart 2014

Campagne, en
nu door!
De harde kern van de Hoogeveensche
sociaaldemocraten heeft een flinke campagne
gevoerd. Weekenden en avonden en soms
een speciale actie zoals het aanleggen van
een zebrapad en een toilet voorziening. Dit
verdiend een groots compliment. Helaas
was ik veelal niet aanwezig, door drukte met
werk en andere dingen. En toch kwam ik
de rode strijders tegen. Tijdens het tanken,
tijdens het boodschappen doen. Kortom heel
zichtbaar! Hopelijk zet dit door.
Daar wil ik ook een actieve bijdrage
aanleveren. Daarom heb ik mij aangemeld
als bestuurslid in de afdeling. De Partij
van de Arbeid heeft een politiek geluid,
hiervoor hebben we de fractie. Maar we
zijn ook een politieke vereniging. Voor het
verenigingsdeel wil ik mij inzetten. Hopelijk
met u.
Met vriendelijke groet, Frank Snippe
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Adressen en meer
Afdelingsbestuur
Voorzitter:
Theo Jonker
Brinkstraat 7
Secretaris:
Beerend de Weerd
De Welhaak 6
e
2 secretaris(& P.R. en Nieuwsbrief)
Bert Anthonisse
Schuttevaer
Penningmeester:
Folkert Kuipers
Lid: vacatures!!!

tel.
7902 AC

Groenland 23

Hoogeveen

06-5119694

e-mail
theojonker@pvdahoogeveen.nl

7908NH Hoogeveen

273365

bestuur@pvdahoogeveen.nl

Hoogeveen

276227

bertus33@ziggo.nl

Hoogeveen

267512

kuipers.f@ziggo.nl

7908RC

IBAN: NL25RABO0117544302l PvdA afdeling Hoogeveen
Gemeenteraad
Fractievoorzitter:
Hendrikus Loof
Fractiesecretaris:
Ida Gerda Emmens
Lid:
Mark Tuit
Inge Oosting
Wolter Dekker
Gert Huijgen
1 ste opvolger:
Henk van de Weg
Wethouder
Klaas Smid

Vondelstraat 15

7901HP

Hoogeveen

266994

hendrikusloof@pvdahoogeveen.nl

De Waring 31

7908LG

Hoogeveen

240403

idagerdaemmens@pvdahoogeveen.nl

Otto Zomerweg 54
Prieswijk 69
Tapuitlaan 82
Aardenburg 40

7913AJ
7916RP
7905CZ
7906DD

Hollandscheveld 06-19506162
Elim
352855
Hoogeveen
234685
Hoogeveen
263737

marktuit@pvdahoogeveen.nl
ingeoosting@pvdahoogeveen.nl
wolterdekker@pvdahoogeveen.nl
gerthuijgen@pvdahoogeveen.nl

Jennerstraat 224

7909EG

Hoogeveen

06-13403219

hendrikweg@live.nl

Fictorielaan 5

7906DC

Hoogeveen

276987

k.smid@hoogeveen.nl

Permanente Campagnecommissie
Campagnecoördinator: Wolter Dekker, Adres: zie gemeenteraad
Leden: Mark Tuit, Henk van de Weg, Abel Jagt, Ida Gerda Emmens, Hendrikus Loof, Klaas Smid
Congresafgevaardigden
Wolter Dekker, vacature
Gespreksgroep 60+
Henk Prigge
Roerdomplaan 204 7905 EL
Leden Provinciale Staten Drenthe
Hans Hornstra
Goringsbos 5
7863 PZ
Jan Slagter
Boslaan 45
7921 LB

Hoogeveen

06-53667352

henkprigge@home.nl

Gees
Zuidwolde

0524- 582379
373273

h.hornstra@drenthe.nl
j.slagter@drenthe.nl

Afdelingsblad ROOIE VENER
Samenstelling: Gert Huijgen Adres:zie gemeenteraad // Bezorging: Beerend de Weerd Adres: zie afdelingsbestuur
Digitale Nieuwsbrief ‘Nieuws van de PvdA Hoogeveen’
Vorm en inhoud: Wolter Dekker en Bert Anthonisse
// Reacties aan: Bert Anthonisse Adres: zie afd. bestuur
Website en internet
Martin van ter Beek e-mail:
Ida Gerda Emmens e-mail:

tel: 06-12119245
tel: 06-55998261

Landelijk: www.pvda.nl
Voor informatie over het lidmaatschap of voor het doorgeven van wijzigingen kunt u een mail sturen naar of bel 0900-9553
(lokaal tarief) of 020-5512155.
Postadres: Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam

PvdA hoogeveen Ombudstelefoon 06- 27532575
Volg ons op twitter en Facebook

/pvdahoogeveen
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@pvdahoogeveen

Turfmolm
- Manus: Wilde met mijn hart stemmen. Mocht niet.
Moest met het rode potlood….

- Joost Eerstmans
- ‘Uw stem: Ons geluid’ is kennelijk een
nieuwe omschrijving voor ‘veel geschreeuw,
en weinig wol’.

- @RoosjeHoogeveen: “Dus wethouder Steenbergen
legt de eerste steen van de parkeergarage.....”
- Handelsmisser

- Zorgafhankelijken kunnen beter snel lid worden
van een sportvereniging. Zijn ze onder
Gemeentebelangen beter af.

- Rey Jos: Vamos a cometer fraude.
- Willen we meer of minder hufters in de politiek?
MINDER, MINDER, MINDER.
Dan gaan we dat regelen.

- Manus: Arme Ahmed Aboutaleb – krijgt-ie een
rabiaat rechtse Marokkanenvreter als loco

- Poetin: Crime de la Krim

- Kiezers in Roermond: Corruptie loont!

- Manus: Ziehier de nasleep van Fortuyn

- Manus: Kereltje Pechtold een flinke vent geworden,
meneer Wilders?

- Zou er nu ook een Krant van Wakker Emmen
komen?

Omarm de wereld!
21 maart 2014

alles moet blijven zoals het is, en dat mensen en dingen
waar we geen grip op hebben maar moeten verdwijnen.

De uitslag van de verkiezingen maakt me verdrietig.
Om het verlies van mijn PvdA, maar veel meer nog
om de beweging die er blijkbaar gaande is. Steeds meer
mensen zijn boos en ontevreden, wat ik me goed kan
voorstellen. Als je iedere dag moet bedenken hoe je de
rest van de maand moet doorkomen, word je daar niet
vrolijk van. Van de economische crisis wordt niemand
blij.

Alles wat je niet zint deugt niet, en dat ga je heel hard
roepen. Zo overschreeuw je je eigen angst. Omdat je zo
hard roept, maak je anderen ook bang. Angst verlamt,
en is een slechte raadgever. Zo houden we elkaar in de
greep. Bang voor verandering, bang voor elkaar, bang
voor alles wat anders is.
We vergeten dat stilstand achteruitgang is, en
verandering nodig. Meebewegen met de dingen die
op je pad komen, met een open blik en een positieve
houding. Met respect voor verschillen, en met liefde
voor de wereld en de mensen om je heen. Zet je angst
om in verwondering, omarm jezelf, omarm de wereld.

Het is heel menselijk om een oorzaak te willen zoeken,
een schuldige, een zondebok. Dan kun je iemand de
schuld geven, dat maakt het leven overzichtelijk. Als
ik op één dag van drie mensen hoor dat ze eigenlijk
wel blij zijn dat ze niet in Den Haag wonen, omdat de
gebeurtenissen daar hen angstig maken, roept dat bij
mij de vraag op: in wat voor wereld leven wij?
We leven in een wereld van angst. We hebben geen
overzicht en geen grip meer. Als zelfs zomaar een heel
vliegtuig lijkt te kunnen verdwijnen, welke zekerheden
zijn er dan nog over? Dan gaan we wild om ons heen
slaan, en heel hard roepen dat er niks meer deugt. Dat

Ida Gerda Emmens

20

