Kan de PvdA in Europa op uw stem rekenen?
Klaas Smid wethouderskandidaat in Ommen
Voormalig Hoogeveens PvdA wethouder Klaas
Smid wordt voorgedragen als wethouderskandidaat
in de gemeente Ommen.
In Ommen zijn CDA, D66, VVD en PvdA een
raadsprogramma overeengekomen. Het is de bedoeling
dat het nieuwe college in Ommen gaat bestaan uit
burgemeester Marc Jan Ahne en de wethouders
Ko Scheele en Klaas Smid.
Hoogeveens PvdA fractievoorzitter Inge Oosting:
"We vinden het heel erg jammer dat Klaas de Hoogeveense politiek verlaat, maar gunnen hem van harte
deze nieuwe kans. Klaas kan terugkijken op een
prima wethouderschap in Hoogeveen en werd alom
gewaardeerd. Een bestuurder met een grote betrokkenheid die midden in de lokale samenleving staat.
Zijn grote ervaring zal hij ongetwijfeld op goede
wijze in gaan zetten voor Ommen." Klaas gaat nu
dus uit de gemeenteraad. Stan van Eck volgt hem op
als raadslid. Joop Weggemans is de eerste opvolger.
In een volgende Nieuwsbrief meer nieuws hierover.
Ere-penning van de gemeente Hoogeveen
voor Klaas Smid
Tijdens een voor Klaas geheimgehouden bijeenkomst
met genodigden in het Raadhuis van Hoogeveen
kreeg Klaas Smid de Ere-penning van de gemeente
Hoogeveen met een prachtige Oorkonde.
Burgemeester Karel Loohuis sprak de verraste
Klaas toe. Hij werd in het zonnetje gezet omdat
hij jarenlang lid van de gemeenteraad was en
de afgelopen acht jaar wethouder.
Europese Parlementsverkiezingen
Meer banen hier in Nederland.
Het aanpakken van banken en bonussen. Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van werk. Een samenleving gebaseerd op verdraagzaamheid, niet op
haat en nijd
tussen mensen.
Dat is waar de Partij van de Arbeid voor staat.
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Agenda
02.06 Maandag | Fractie
05.06 Donderdag | Raad
16.06 Maandag | Fractie
19.06 Donderdag | Raad
30.06 Maandag | Fractie
18.08 Maandag politiek café
met Wilma Mansveld.

Aanpak jeugdwerkloosheid Drenthe
Kandidaat- Europarlementariër Emmelkamp (28) wil
samen met Netwerk Jong PvdA Drenthe jeugdwerkloosheid aanpakken. Hij wil zich sterk maken voor
goede banen met goede lonen.
Ook arbeidskrachten uit andere landen zullen
volgens de Nederlandse CAO's betaald moeten
worden volgens de jonge sociaal-democraten.
Dat geeft de Drent weer kansen op een baan,
maar is ook eerlijker voor gastarbeiders.
Onlangs presenteerden de Jonge PvdA'ers in
Drenthe al het plan om stagemakelaars in te zetten
om het tekort aan stageplaatsen op te lossen.
Deze stagemakelaars dienen de verbinding te zijn
tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.
Emmelkamp wil zich inzetten om met Europese
middelen via ESF-gelden deze stagemakelaars te
kunnen betalen.
Naast het aanpakken van uitbuiting, willen de jonge
PvdA'ers ook investeren in werken in Duitsland.
Door de Duitse taal en de Duitse cultuur een vast
onderdeel van het onderwijs te maken, moeten de
kansen op een baan in Duitsland toenemen.

Nieuws

Meer banen voor Nederland?
Daarom PvdA in Europa!

2

Geen haat en nijd, verdraagzaamheid?
Daarom PvdA in Europa!
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Aanpak banken en bonussen?
Daarom PvdA in Europa!
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Verdringing van banen tegengaan?
Daarom PvdA in Europa!

Per manente Campagne
Nr. 105 | 21 mei 2014 | 6e jaar

Pagina 1 van 2

Jubilarissen 2014 | Pvda afdeling Hoogeveen

65 jaar lid
Hr. J. de Vries
Hollandscheveld

50 jaar lid
Mw. J. Buurmeyer Wichers | Hoogeveen

50 jaar lid
Hr. H. Strijker
Hoogeveen

25 jaar lid
Mw. I. van Achteren
Stuifzand

50 jaar lid
Hr. M. Siers
Pesse

25 jaar lid
Hr. J. de Lang
Hoogeveen

25 jaar lid
Mw. E. Smid - Bezema
Hoogeveen

Tientallen jaren lid van de PvdA. Dat is een bijzonder lange periode.
Het is niet vanzelfsprekend dat mensen zo lang lid zijn van de PvdA.
Deze leden vormen de ruggengraat van onze partij.
Samen knokken we voor tijdloze idealen.
Tegen onrecht, voor een gelijke verdeling van kennis,
inkomen en zeggenschap.
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