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Beste partijgenoten,

Het was me de zomer wel. Warm, lang en heftig. 
Misschien niet zo heftig in Hoogeveen maar wel ver 
daarbuiten. De wereld staat in brand, hoorden we te 
pas en te onpas. We kennen de beelden en kunnen 
de brandhaarden zo opnoemen: Irak, Syrië, Gaza, 
Libië, Oekraïne. Een overkill aan ellende kregen we 
te verwerken. Behalve over oorlogen en gewapende 
conflicten, ging het over ebola, onthoofdingen, 
terreurdreigingen en ga zo maar door. Er is geen 
ontkomen aan via de media en we kunnen er onze 
ogen niet voor sluiten. Zeker niet nu we ook in 
Hoogeveen de directe gevolgen gaan ondervinden. 
De mededeling dat de Grittenborgh – waar we 
ook als lokale PvdA tijden voor op de bres hebben 
gestaan – binnenkort zo’n 750 tot 1000 asielzoekers 
gaat herbergen, kwam als een donderslag bij heldere 
hemel. Even leek het er op dat het anti-sentiment 
in Hoogeveen de boventoon zou voeren. De VVD 
hitste de boel een beetje op door al direct na de 
bekendmaking met een serie, op z’n zachtst gezegd, 
dubieuze vragen op de proppen te komen. En, 
zoals dat tegenwoordig gaat, op de sociale media 
ging het er de eerste dagen heet aan toe. In no 
time verscheen er een antipagina op Facebook 
en, gelukkig, even later ook een welkompagina. 
De pers, nooit vies van een relletje, schonk meer 
aandacht aan de tegenstanders maar uiteindelijk liet 
Hoogeveen zich in overgrote meerderheid van z’n 
goede en gastvrije kant zien. Onze fractievoorzitter 
Inge Oosting was al heel snel te vinden in de 

mediaberichten met een heldere reactie: “Voor de 
PvdA zijn humaniteit en solidariteit kernwoorden 
voor onze samenleving. Dat geldt zeker ook voor 
mensen die vanwege politiek of geweld op de vlucht 
zijn geslagen.” En in het daaropvolgende debat in 
de gemeenteraad over dit onderwerp sloot Inge 
haar bijdrage af met een prachtige oproep aan alle 
Hoogeveners: Sluit niet je ogen maar open je hart! 
Kijk, daarom is het belangrijk dat er een PvdA bestaat. 
Ook al doen we deze periode niet mee in het College 
en kunnen we nog steeds chagrijnig worden van de 
zoveelste verkiezingsnederlaag, als we termen als 
solidariteit en rechtvaardigheid blijven gebruiken 
en ook in de praktijk brengen, dan gaat het ooit 
weer beter worden met onze partij. Daar ben ik van 
overtuigd.

Veel leesplezier met deze Rooie Vener en wellicht tot 
ziens op onze ledenvergadering op 20 oktober in de 
Weideblik.

Hendrikus Loof, voorzitter.

Ledenvergadering
PvdA Hoogeveen

Maandag 20 oktober 2014
Aanvang 19.30 uur, De Weideblik, 

De Ploeger 10 te Hoogeveen

Zie verder op pagina: 13

OmbudsteLefOOn
Wilt u iets 

aan ons kwijt?

Bel: 06 27 53 25 75
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oude mAn
Ik begin een oude man te worden.

Zo'n  oude man die denkt dat hij alles al heeft 

meegemaakt en vanaf de zijlijn overal commentaar 

op geeft. Een beetje als die oude mannetjes bij de 

Muppetshow.

Toen onlangs de gemeente bekend maakte dat 

in Hoogeveen de voormalige gevangenis als 

asielzoekerscentrum zou worden ingericht, bekroop 

me dat gevoel ook.

Bij de procedure voor het vorige asielzoekerscentrum 

in Hoogeveen was er ook een inspraakavond in 

de kerkboerderij, ook toen waren er (veel) mensen 

die bezwaar maakten tegen de komst van het 

asielzoekerscentrum en ook toen was het meest 

gebruikte argument de vrees voor een waardedaling 

van het huis.

De toenmalige voorzitter van het vliegveldbestuur 

maakte het erg bont, hij beweerde dat asielzoekers 

vaak uit oorlogsgebieden kwamen en daarom 

trauma's hadden van vliegtuigen. Daarom was het 

volgens het vliegveldbestuur ongewenst om het 

centrum op het bedrijventerrein te plaatsen. Wat 

mensen al niet bedenken om iets tegen te houden. 

In plaats van dat ze gewoon zeggen "ik lust die 

mensen niet" komen ze met dit soort argumenten. 

Dagenlang moest ik als wethouder tijdens 

hoorzittingen dit soort argumenten aanhoren.

Het hielp niet, het asielzoekerscentrum kwam er 

toch, nood breekt wet. En het viel allemaal reuze 

mee met die waardedalingen en die trauma's van 

vliegtuigen.

Daarom dacht ik, met die ervaringen, dat er dit keer 

nauwelijks bezwaren zouden zijn.

Die waren er dus wel. Misschien omdat we in deze 

tijd minder met de wereld om ons heen te schaften 

willen hebben, ze knappen het daar zelf maar op. 

Zoiets.

Bij de VVD voelen ze de tijdgeest goed aan, althans 

bij de plaatselijke VVD. Fractievoorzitter Arjan 

van der Haar: " Wij zijn van mening dat een AZC 

een mogelijk te grote negatieve druk uitoefent  op 

Hoogeveen, een grote belasting is op het onderwijs 

en bovenal op de veiligheid in Hoogeveen..."

Gemeentebelangen was deze keer wel voor, dat 

was mooi, misschien omdat ze nu in het college 

zitten. Wel schreven ze dat ze vonden dat in principe 

vluchtelingen in hun eigen regio moeten worden 

opgevangen. Ze geven daarmee toch richting 

achterban iets aan van "eigenlijk vinden we dat ze 

het daar zelf maar moeten opknappen".

Ach, die miljoen vluchtelingen op een bevolking 

van vier miljoen in Libanon, dan maakt een paar 

duizend vluchtelingen ook niet meer uit, zo kun je 

ook denken.

Sociaal-democraten mogen nooit zo denken. 

Gelukkig was er vrij snel een reactie van de 

gemeenteraadsfractie van de PvdA, " Asielzoekers 

hebben recht op een veilig onderkomen", geen 

mitsen en maren, zo hoort het.

Daar kan de Tweede Kamerfractie van de PvdA 

een puntje aan zuigen, die bestond het onlangs  

om met  procedurele trucjes een debat over een 

asielzoekende Afghaanse tolk te voorkomen, een 

beschamende vertoning.

Dat brengt onze partij in diskrediet. En dat valt 

niet te herstellen door van de PvdA een aktiepartij 

te maken zoals voorzitter Hans Spekman nu weer 

voorstelt.. Ik moet er niet aan denken, en soort SP 

light, met van die op het partijbureau voorgedrukte 

protestborden. 

Ik wil gewoon een degelijke sociaal-democratische  

partij die ergens voor staat, zoals voor een 

fatsoenlijke opvang van asielzoekers.

Wijnhout Punt.
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vAn de vAArt nAAr de vecht
Eind mei werd ik geïnstalleerd als wethouder in het 

groene en gastvrije Ommen. 

Groen, omdat Ommen over prachtig natuurschoon 

beschikt. Gastvrij, omdat Ommen een echte 

recreatiegemeente is. Het was even moeilijk om 

afscheid te moeten nemen van het lokaal bestuur 

in Hoogeveen. Met een onderbreking van 3 jaar heb 

ik daar maar liefst 21 jaar een bijdrage aan mogen 

leveren. Eerst als raadslid en daarna in de functie 

van wethouder. Graag had ik daaraan nog een 

periode toegevoegd. Van de ene op de andere dag 

ben je wethouder af in Hoogeveen en moet je op 

zoek naar een nieuwe baan. Het wethouderschap 

in een andere gemeente komt dan als geroepen. In 

die maand werkloosheid heb ik wel weer ervaren dat 

dat een geweldige impact heeft. Werkgelegenheid 

moet voor de PvdA centraal blijven staan. Dat 

heb ik me nog eens nadrukkelijk ook zelf weer 

ervaren. Een nieuwe omgeving geeft ook weer veel 

energie. Bovendien ben ik verantwoordelijk voor 

een aantal geheel andere beleidsterreinen dan 

ik in Hoogeveen gewend was. O.a. Ruimtelijke 

Ordening, Milieu en duurzaamheid, verkeer en 

vervoer, landbouw en kleine kernen. Met onderhoud 

groen en bewonersparticipatie kan ik me blijven 

bezighouden. In Ommen bestaat het college naast 

de burgemeester uit 2 wethouders, dus er is werk 

voldoende. Bovendien is het ook in Ommen de 

kunst om naast forse bezuinigingen voldoende 

ruimte te vinden voor nieuwe ontwikkelingen. Wie 

mij kent, weet dat ik uiteraard de ontwikkelingen in 

Hoogeveen met meer dan normale interesse blijf 

volgen. Met alle vertrouwen in de nieuwe fractie en 

het afdelingsbestuur. Ook blijf ik deel uitmaken van 

het gewestelijk bestuur. Uit het oog betekent voor 

mij niet uit het hart en ik hoop dat dat ook naar mij 

geldt. Juist in de moeilijke tijden waarin de PvdA nu 

verkeert, komt het er op aan er samen de schouders 

onder te blijven zetten. Tot slot nog een toeristische 

tip voor een dagje uit of een leuke vakantie: Ommen. 

We zijn druk doende de Vecht nog meer naar het 

centrum te trekken en een mooie huiskamer van 

Ommen te maken. Leuke terrassen zijn er al en dat 

wordt alleen maar fraaier! En ja, extra inkomsten 

kunnen we goed gebruiken en besteden!

Klaas Smid
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Moedeloos?

De stripprijs 2014 ging naar Bas van der Schot voor 

een cartoon van de rode PvdA haan. Zonder veren 

liggend in de braadpan op zoek naar ideologische 

veren, kan dat nog lukken? Zo de PvdA te kijk gezet in 

alle kranten. Ook in kranten verhalen over leegloop en 

gerommel bij de fractie en onrust in de gewesten. 

Nu hebben we sinds de oprichting, februari 1946, 

als partij vele up en downs gekend. Steeds had 

de partij voldoende elan en energie om uit dalen 

te klimmen. Deze keer is het geen dalletje, crisis 

is een te groot woord, maar er moet zeker veel 

gebeuren. Het is niet eenvoudig in deze tijd van 

overal in de wereld brandhaarden, met als gevolg veel 

onzekerheid, de kiezer een optimistisch toekomstbeeld 

te schetsen. Ook zekerheid over de toekomst van 

onze verzorgingsstaat Nederland is er niet. Grote 

veranderingen zijn nodig, daar zijn opvallend veel 

mensen het over eens. Tegelijkertijd bezuinigen doet 

draagvlak verdwijnen, raakt sommige groepen hard. 

Zonder te moeten bezuinigen zou het al moeilijk, 

maar wel noodzakelijk, zijn. Opvallend is dat in de 

beeldvorming staatssecretaris Van Rijn veel onnodig 

overhoop haalt en slechte maatregelen treft, terwijl de 

sector zelf stilletjes roept het er wel mee eens te zijn dat 

er wat moet gebeuren. Sterker, al aangeeft dat soms 

al beter gaat. Bijvoorbeeld is Jeugdzorg al veel beter 

in staat maatwerk dicht bij huis te leveren. De grote 

jeugdzorginrichtingen bleken echt niet de oplossing, 

eerder het probleem.

Als PvdA weten we dat we in de bijna 70 jaren van ons 

bestaan altijd onze idealen hebben kunnen verwoorden. 

Vanzelfsprekend vonden we vaak pragmatische 

oplossingen, zijn ook nodig. Maar om kiezers aan te 

spreken is dat niet voldoende. De idealen waar de partij 

ooit voor stond zijn niet weg. Verheffing van het volk 

betekent niet anders dan heel goed onderwijs, voor 

iedereen toegankelijk. Ook zorgen dat iedereen mee kan 

doen, emancipatie, zich kan ontplooien. Niet veranderd 

is dat mensen als eerste werk noemen. Werkgelegenheid 

is van groot belang. Solidair zijn met mensen die een 

ruggensteun kunnen gebruiken. Bestaanszekerheid 

voor iedereen, daarbij dragen de sterkste schouders de 

zwaarste lasten. 

PvdA moet weer links worden, lees je met grote 

regelmaat. D66 trekt volgens peilingen veel PvdA 

stemmers. D66 is toch geen links alternatief te noemen. 

Na de debacle bij het begrotingsdebat in de Tweede 

Kamer is wel duidelijk dat Roemer overal tegen is, maar 

geen ‘links’ alternatief heeft. Groen Links heeft ook 

duidelijk een min of meer liberale richting gekozen.

Wordt het niet tijd de PvdA helder neer te zetten 

als een partij met weliswaar vertrouwde, maar ook 

actuele, idealen die weet waar ze voor staat en wat zij 

wil. Duidelijk links van het midden. Wat dat dan is? 

Gewoon dat waar Samsom elke dag zich het vuur uit 

de sloffen voor loopt. Wat is er op tegen in een land 

als Nederland waar vergeleken met alle andere landen 

heel veel goed gaat het etiket ‘links van het midden’ 

opgeplakt te krijgen? Dat we slecht in de peilingen 

staan komt door heel veel ‘links’ te beloven (Spekman!) 

en in de uitvoering ‘linksmidden’ te kiezen. Diederik 

Samson kom er maar gewoon voor uit dat we als 

brede volkspartij daar voor staan. Kiezers waarderen 

duidelijkheid. We zullen het in maart 2015 merken. 

Jerk Otten, 7 oktober 2014. 

Sterke Jerke
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Van de drie decentralisaties die op ons af komen, 

lijkt de Participatiewet de minste impact te hebben, 

althans dat is de suggestie in de nota. De Wet 

werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening 

en de Wajong worden samen gevoegd in de 

Participatiewet. In het beleidsplan wordt gezegd 

dat het gaat om een nieuwe instroom van 20 

jongeren met een arbeidsbeperking per jaar, en 10 

ouderen met een arbeidsbeperking. Dan hebben 

we het alleen over de nieuwe instroom. Maar hoe 

gaat het met de mensen met een arbeidsbeperking 

die nu vaak tot volle 

tevredenheid werken 

naar vermogen?

Het gaat om kwetsbare 

inwoners, met 

vaak meervoudige 

problematiek die extra 

hulp nodig hebben. 

Er wordt onder 

andere ingezet op één 

‘levens’ coach, met als 

voordeel dat er niet 

steeds wisselingen 

plaatsvinden. Een 

goede zaak. Aan de andere kant wordt wel ingezet 

op tijdelijk werk. We vragen ons af of tijdelijk werk 

voor deze doelgroep zo geschikt is. Wij denken dat 

we juist voor deze doelgroep moeten inzetten op 

langer durende verbintenissen, zeker in de gevallen 

waar maatschappelijk actief zijn het belangrijkste 

doel is.

De ambities en uitgangspunten zijn mooi. Maar 

hoe reëel is het om uit te gaan van de grondslag 

‘Iedereen die op de reguliere arbeidsmarkt terecht 

kan, vindt daar daadwerkelijk zijn plek’? Dat willen 

heel veel mensen heel graag op dit moment. En 

ook het uitgangspunt ‘dat hoger opgeleiden de 

lager opgeleiden niet moeten verdringen’, lijkt niet 

echt van deze tijd. Werkgevers hebben het voor het 

uitkiezen, en kijken naar de beste prijs/kwaliteit 

verhouding, vanuit hun perspectief te begrijpen.

Medewerkers van Alescon maken zich zorgen. Wie 

een vast contract heeft, kan blijven. Voor wie een 

tijdelijk contract heeft, is dat nog maar de vraag. 

Voor de korte termijn 

is het geregeld. Het 

bedrijfsleven wordt 

verplicht te zorgen voor 

beschutte werkplekken. 

Wij vinden dat de 

gemeente hier ook een 

belang en dus een 

rol heeft. Voor heel 

veel mensen zijn het 

spannende en onzekere 

tijden. We gaan ervan 

uit dat de gemeente 

Hoogeveen al het 

mogelijke doet om de 

mensen die dat nodig hebben een flinke steun in de 

rug te geven, en zullen dat positief kritisch blijven 

volgen.

Ook hebben we er nadrukkelijk op gewezen dat er 

goed moet worden ingezet op het begeleiden van de 

mensen die dat nodig hebben, in meer of mindere 

mate. Enerzijds gaat het er om wat de klant nodig 

heeft om (weer) aan het werk te komen, anderzijds 

kijken we naar de behoefte van de omgeving. Dat 

vraagt specifieke inzet en kennis van zaken.

veel verAnderIngen door  
PArtIcIPAtIewet
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Op zaterdag 16 januari 1915 is symbolisch de eerste 

steen gemetseld in een al half opgetrokken muur 

van de eerste woning in de Oranjebuurt.

In 2015 is het dus 100 jaar geleden dat gestart is met 

de bouw van wat is gaan heten “de Oranjebuurt” en 

daarmee ook het eerste sociale woningbouwproject 

in Hoogeveen werd.

Het ontwerp van stadsarchitect Jan Carmiggelt 

heeft tot een buurt geleid die als historisch cultureel 

erfgoed moet worden beschouwd.

Niet voor niets is de architectuurprijs van de 

gemeente Hoogeveen, die normaliter om de 5 jaar 

wordt toegekend, vernoemd naar Jan Carmiggelt.   

Gelukkig zijn in de jaren 1973-1978 de bewoners erin 

geslaagd de buurt van de sloop te redden. 

Meer dan genoeg redenen om de buurt in maart/

april 2015 in de Bibliotheek aan de Willemskade 

met  de expositie “100 jaar Oranjebuurt” in de 

schijnwerpers te zetten!          

Een werkgroep is druk bezig met de voorbereidingen 

om er een succes van te maken. 

Een kleine geschiedenis: 

Het bestuur van de SDAP heeft in december 1913 

een brief aan de gemeenteraad gezonden met het 

verzoek “ bijzondere aandacht te willen schenken 

aan den woningtoestand in deze gemeente en 

maatregelen te willen treffen om in dien hoogst 

onvoldoenden toestand zoo spoedig mogelijk 

verbetering te brengen”.

Het verzoek werd door veel plaatselijke organisaties 

gesteund. 

Ook bij de Hoogeveensche Handels Vereeniging was 

men van mening dat er stappen moesten worden 

ondernomen die tot “sociale woningbouw” zouden 

leiden.

In maart 2014 is vervolgens de Bouwvereniging 

Hoogeveen opgericht.

In november 1914 verleenden Burgemeester en 

Wethouders vergunning tot het bouwen van 40 

“arbeiderswoningen”.          

Aan Jan Carmiggelt werd gevraagd binnen een 

maand met een ontwerp te komen tegen een 

honorarium van fl 200. Hij stemde in “Omdat het 

een filantropische zaak betreft”.   

Na de aanbesteding ging de bouw van start en 

al voor het najaar van1915 betrekken de eerste 

bewoners hun nieuwe huis.

In juli had het bestuur van de bouwvereniging het 

college van Burgemeester en Wethouders

al eerbiedig gevraagd de leden van het Koninklijk 

Huis te vernoemen in de nieuwe straatnamen.       

Tijdens de jaren 1940/-45 waren, op last van de 

bezetter, de namen overigens gewijzigd in bijv.  

Ambachtstraat.   

             

In 1973 wordt er al actie gevoerd tegen de sloop 

van de voormalige muziekschool, nu buurthuis 

de Pompe, later ook tegen sloop van de huizen. 

Uiteindelijk leidt dit in 1978 tot renovatie.         

In 2008 vraagt de raadsfractie van de Partij van de 

Arbeid om een beschermde status voor de buurt en 

verbetering van de leefbaarheid.

Een aantal jaren geleden heeft Woonconcept  groot 

onderhoud gepleegd in de Oranjebuurt waarbij  ook 

de authentieke kenmerken  van de huizen bewaard 

zijn gebleven.

Mede door toedoen van de raadsfractie van de 

Partij van de Arbeid is het door de gemeente 

gereserveerde bedrag voor herinrichting van een 

deel van de straten, pleinen en tuinen niet geschrapt 

uit de gemeentelijke begroting. Hopelijk is e.e.a. 

gereed in maart/april van volgend jaar, want dan 

vieren de bewoners hun feest.

Gert Huijgen

exPoSItIe 100 JAAr orAnJebuurt 
mAArt/APrIl 2015



8

ASIelzoekerS hebben recht oP een 
veIlIg onderkomen
De voormalige gevangenis De Grittenborgh in 

Hoogeveen wordt een AZC (asielzoekerscentrum). 

Burgemeester Karel Loohuis heeft dit 

maandagmorgen bekend gemaakt. Waarschijnlijk 

nemen in november de eerste asielzoekers hun 

intrek in het nieuwe opvangcentrum.

Door brandhaarden als Eritrea en Syrië is het 

aantal asielzoekers toegenomen. In de zoektocht 

naar opvangplaatsen heeft Staatssecretaris Teeven 

(VVD) ook zijn oog laten vallen op leegstaande 

gevangenissen. Vorige week heeft hij burgemeester 

Loohuis laten weten dat ook De Grittenborgh in 

aanmerking komt voor huisvesting van asielzoekers.

Verantwoordelijkheid nemen 

De fractie van de PvdA vindt het goed dat 

Hoogeveen haar verantwoordelijkheid neemt. 

We zien dagelijks op tv de gruwelijke beelden uit 

bijvoorbeeld Syrië. Als mensen op de vlucht slaan, 

hebben ze recht op een veilig onderkomen. De 

gevangenis wordt aangepast voor het verblijf van 

de asielzoekers. We hopen dat het karakter en 

de uitstraling van de gevangenis zoveel mogelijk 

verdwijnt. Dat verdienen deze mensen. Ze hebben 

niets misdaan, maar hebben uit angst voor de 

gruweldaden in hun land huis en haard achter zich 

gelaten. De daadwerkelijke opvang is een zaak van 

het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), 

maar de gemeente heeft een zorgplicht als het 

gaat om onderwijs en welzijn. Voor de PvdA zijn 

humaniteit en solidariteit kernwoorden voor onze 

samenleving. Dat geldt zeker ook voor mensen 

die vanwege politiek of geweld op de vlucht zijn 

geslagen. Kinderen verdienen daarbij extra aandacht 

en zorg.

Open communicatie 

Asielzoekers mogen in afwachting van hun aanvraag 

niet werken. Kinderen, naar verwachting zo’n tien 

procent van het totale aantal, zijn wel leerplichtig 

en zullen in Hoogeveen basis- of voortgezet 

onderwijs volgen. Het COA probeert zoveel mogelijk 

plaatselijke werknemers en bedrijven te betrekken 

bij het AZC. Ook winkeliers en andere ondernemers 

kunnen baat hebben bij de nieuwe bewoners van 

Hoogeveen.  Natuurlijk leven er veel vragen over de 

komst van het AZC. Ook bij ons als fractie. Zowel 

de burgemeester als het COA hebben aangegeven 

veel belang te hechten aan een goede en open 

communicatie, dat onderstreept de PvdA-fractie 

van harte. Een goede communicatie gericht op 

heel Hoogeveen kan negatieve emoties als gevolg 

van onwetendheid en onduidelijkheid voorkomen. 

Ondanks de vragen die er leven, zijn we er van 

overtuigd dat de Hoogeveense samenleving klaar 

staat om deze mensen op te vangen.

Inge Oosting
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vrAgen over voortgAng 
AfvAlScheIdIng

geSlAAgd bezoek StAAtSSecretArIS 
wIlmA mAnSveld AAn hoogeveen

In januari 2014 stond het onderwerp afvalscheiding 

voor de laatste keer op de agenda van de raad. Toen 

is besloten om de proef met ‘Afval anders’ niet 

verder uit te rollen, en na de verkiezingen van maart 

verder te geen op de weg van afvalscheiding. Sinds 

januari is het echter oorverdovend stil, ondanks het 

feit dat er vanuit de landelijke overheid per 2015 

eisen op ons afkomen waar we aan moeten voldoen, 

en ondanks onze eigen milleniumdoelstellingen.

Daarom vragen we samen met D66 aan het College 

hoe het staat met het afvalbeleid, en in het bijzonder 

met het scheiden van afval, hoe zich dat verhoudt 

tot de eisen die op ons afkomen en of Hoogeveen 

hierin samenwerkt met Emmen en Coevorden, de 

andere Area-gemeenten.

Staatssecretaris Wilma Mansveld bracht vanavond 

een geslaagd bezoek aan Hoogeveen. Mansveld was 

te gast bij het politiek café van de PvdA-Hoogeveen 

in ‘d Olde Kei. Daar sprak zij over de onderwerpen 

waar ze in het kabinet verantwoordelijk voor is: 

Duurzaamheid, het spoor, luchtvaart en openbaar 

vervoer. Daarna was er volop gelegenheid voor de 

goedgevulde zaal om vragen te stellen. En daar werd 

dankbaar gebruik van gemaakt.

Vooral het openbaar vervoer was een gewild 

onderwerp. Zo benadrukte een bezoekster het 

probleem dat er ’s avonds, vooral in het weekend, 

geen bussen meer gaan richting het buitengebied. 

Mansveld erkende de problematiek en gaf 

ook zelf een voorbeeld dat zij in haar werk als 

staatssecretaris tegenkomt:’ Onlangs hebben we 

in Leeuwarden een probleem kunnen oplossen dat 

ging over de aansluiting tussen twee treinen. De ene 

trein vertrok terwijl de andere drie minuten later op 

het station aan kwam. Het gevolg was dat allerlei 

mensen de aansluiting met de trein missen. Iets dat 

we niet kunnen uitleggen en ook niet moeten willen 

uitleggen. Daar voel ik me als staatssecretaris ook 

verantwoordelijk voor’ benadrukte Mansveld. Vooral 

haar eerlijke en duidelijke manier van antwoord 

geven viel op.

Het politiek cafe met staatssecretaris Mansveld was 

de opening van het nieuwe politieke seizoen voor de 

PvdA-Hoogeveen
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turfmolm
•	 Manus: Geen geLOL, gebak voor De Mol

•	 Gevaarlijke technologische ontwikkeling:  
Robotsing

•	 Dino Stouterse

•	 Obama: Grondroepen

•	 Manus: Wat hoor ik nou: Hezbollah, 
afdeling 
Langetabbetje?

•	 Poetin: MH14? Is dat een nieuwe 
griepvariant?

•	 Marco van Basta

•	 De Kamer vraagt of het biertapje in de 
tijdelijke  
werkkamer op De Eikenhorst echt nodig is

•	 Republiek Do njet sk

•	 Manus: Heb ik net mijn varken aangemeld 
voor de truffelzoektraining, blijken die 
krengen niet eetbaar.... 

•	 De natste warmste langste droogste 
koudste kortste  
zonnigste bloedigste zomer sinds ...... 

•	 Manus: De Chinese autoriteiten hebben 
gedreigd om 
Gordon in te zetten tegen de 
demonstranten

•	 In het kader van de keiharde aanpak 
overweegt 
Opstelten om het openlijk dragen van 
kromzwaarden 
te verbieden

•	 Manus: Die boze ANWB-leden kunnen toch 
gewoon de 
Nationale Ombudsman inschakelen?

•	 Jeremy Clarkson: Geen gevoel voor humor, 
die Argentijnen

twIet twIet
Rode avond vandaag. Werkbezoek gebracht 

aan brandweer #Hoogeveen. Onder indruk van 

organisatie/inzet. @BRWHoogeveen  / 6 okt.

"In het jeugdstelsel verandert veel, maar iedereen 
wil hetzelfde: dat kinderen en jongeren gezond 
en veilig opgroeien," aldus @wolterdekker / 2 okt

>>>>

Namens #PvdA #Hoogeveen vraagt  
@idagerda bij behandeling participatie-
wet naar rol #Alescon. / 2 okt
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En dan sta je daar ineens moederziel alleen in de hal 

van het raadhuis. De vergadering is begonnen en 

iedereen is naar boven. Minuten lijken uren te duren. 

De spanning stijgt.

Waarom vroegen ook zoveel mensen aan mij of ik 

gespannen was? Hun goedbedoelde vragen waren 

als zuurstof voor het zacht sluimerende vuurtje in 

mij. Zouden de raadsleden die de geloofsbrieven 

onderzoeken iets hebben gevonden? Ben ik 

misschien ooit vergeten een parkeerboete te betalen? 

Hoor ik daar de schuifdeur boven aan de trap al 

opengaan? Ik drentel nog een rondje in de hal, haal 

nog maar eens diep adem en neem een slokje water. 

Maar dan gaat de deur toch echt open. Hilma 

Mastwijk-Beekhuizen (CDA), Ina Prins-Vosmeijer 

(Gemeentebelangen) en Gerard Fidom 

(GroenLinks) komen de trap af en laten weten geen 

bijzonderheden 

te hebben 

ontdekt in de 

geloofsbrieven. 

Achter griffier 

Jan Pieter 

Wind aan 

betreed ik de 

raadzaal zoals 

ik de afgelopen 

periode al zo 

vaak deed. 

En toch is het 

vandaag heel 

anders. 

Op de publieke tribune links zie ik de vertrouwde 

gezichten van mijn echtgenote Korrie en onze 

kinderen Niels, Nienke en Jarno. Jan Pieter Wind 

posteert mij midden in de raadzaal, pal voor 

burgemeester Karel Loohuis. Ik voel tientallen paren 

ogen prikken in mijn rug. De burgemeester leest de 

belofte voor en met mijn “Dat verklaar en beloof ik” 

ben ik geïnstalleerd als raadslid van de gemeente 

Hoogeveen! Na een ferme handdruk neem ik 

snel plaats op de zetel die de vorige vergadering 

nog werd ingenomen door Klaas Smid, inmiddels 

wethouder in Ommen.

Van de mondelinge vragen in deze ronde krijg 

ik maar weinig mee. Als het eerste deel van de 

vergadering is gesloten, word ik bedolven onder de 

felicitaties en zijn er rode rozen namens de PvdA.

En dan is het zaak snel naar beneden te gaan. 

In Commissiekamer I neem ik namens PvdA 

Hoogeveen deel aan de meningvormende 

vergadering. Ik mag gelijk vol aan de bak met alle 

vier de onderwerpen die op de rol staan. Dat de 

PvdA-fractie is geslonken, is onder meer merkbaar 

aan de onderwerpen per raadslid. 

Helaas heeft de PvdA-fractie maar vier zetels deze 

periode, maar wat ben ik trots dat de eervolle functie 

van raadslid sinds 5 juni ook voor mij is weggelegd! 

En al zitten we voor het eerst sinds mensenheugenis 

niet in het college, als fractie zijn we tot op het bot 

gemotiveerd om deze periode het verschil te maken. 

Omdat het om mensen gaat!

Stan van Eck

tot oP het bot gemotIveerd

Stan van Eck in zijn bijdrage: Kijken naar kansen 
alleen levert geen werk op #grvhgv / 4 sept

PvdA vraagt aandacht voor 
doorontwikkeling Smederijen 
#grvhgv / 4 sept Mantelzorgplan kan van pas komen bij WMO 

beleid #gemeentehoogeveen. We gaan aan de 
slag! #grhgv / 3 juli

Aanpak softdrugs #Hoogeveen ter discus-
sie gesteld in goede bijdrage @idagerda @
pvdahoogeveen e.a. Spierballentaal college 
haaks op ontw. NL. /19 juni
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Op het moment dat ik werd geboren was mijn vader 

50 oud. Hij had dus al een heel leven achter zich, 

waar ik geen weet van had. Ik ben een nakomeling, 

mijn oudste 

broer is 22 

jaar ouder dan 

ik ben. 

Over politiek 

werd bij ons 

thuis niet vaak 

gesproken. 

Als mijn vader 

een goed 

gesprek over 

politiek wilde 

voeren, ging 

hij naar de 

buurman. 

Als ik vroeg waar ze het dan over hadden, was het 

antwoord 'over de politiek'. Toen ik wat ouder was, 

vroeg ik mijn ouders waar ze op stemden. Mijn 

vader stemde VVD, want 'ik ben ondernemer, en 

als ondernemer stem je VVD'. Mijn moeder stemde 

ook VVD, in mijn herinnering deed ze dat omdat 

mijn vader dat ook deed, en als vrouw steun je je 

man. Wat mijn vader niet onder stoelen of banken 

stak, was zijn afkeer van Joop den Uyl. Dat begreep 

ik niet. Ik begreep niet alles wat Joop zei, maar 

ik vond zijn enthousiasme geweldig, de manier 

waarop hij praatte, recht uit z'n hart.

Toen ik mocht stemmen, kwam ik via wat 

omzwervingen al snel bij de PvdA terecht. 

Ondanks af en toe wat gezonde twijfel, zijn bijna 

al mijn stemmen naar de PvdA gegaan. Vijf jaar 

geleden werd ik gekozen in de gemeenteraad van 

Hoogeveen. Mijn vader leeft helaas al jaren niet 

meer. Hij zou het geweldig hebben gevonden dat 

ik 'de politiek' ben ingegaan, alleen jammer dat het 

voor de PvdA was. Dacht ik.

Kort geleden had ik een etentje ter gelegenheid van 

de verjaardag van mijn zus. Ik raakte aan de praat 

met iemand, en ter sprake kwam dat ik raadslid 

ben voor de PvdA. 'Leuk', zei hij, 'ik kom ook uit 

een echt rood nest'. 'Ik niet', zei ik, 'mijn ouders 

stemden VVD omdat mijn vader ondernemer was'. 

De ander vroeg wat mijn vader stemde voordat hij 

ondernemer was, en ik realiseerde me dat ik dat niet 

wist. Op dat moment liep mijn oudste broer langs, 

en ik vroeg hem wat onze vader vroeger stemde, 

zeg maar voor 'mijn tijd'. 'PvdA natuurlijk', zei mijn 

broer meteen, 'wat anders?' 'VVD', zei ik, 'hij stemde 

altijd VVD'. 'Dat kan ik me niet voorstellen', zei mijn 

broer, 'hij was een echte PvdA’er’. Heel bijzonder om 

daar na zo veel jaren achter te komen!

Ida Gerda Emmens

over ‘de PolItIek’

ActIe bewonerS en PolItIek leIden tot 
zebrAPAd
Bij de oversteek aan de 

Willemskade komt een zebrapad. 

Omwonenden vragen hier gezien 

de onoverzichtelijke situatie al 

geruime tijd om. De raadsfracties 

van PvdA en CDA hebben hier 

diverse keren aandacht voor 

gevraagd.

Enige tijd geleden is er voor 

de oversteek een zogenoemde 

bliksemschicht op de weg 

aangebracht, maar dit biedt 

geen soelaas. De situatie is hier 

niet merkbaar door verbeterd. 

Overstekende mensen voelen 

zich onveilig, en ook voor het 

overige verkeer is de situatie 

onoverzichtelijk.

PvdA en CDA zijn met de 

bewoners blij dat het College ook 

in ziet dat deze situatie niet langer 

voort moet duren, en er voor kiest 

om hier alsnog een zebrapad aan 

te leggen.



13

AgendA - 20 oktober 2014
Agenda Ledenvergadering PvdA Hoogeveen, 20 oktober 2014.

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: De Weideblik, De Ploeger 10A, Hoogeveen

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering (zie Rooie Vener)

4. Begroting 2015 (zie Rooie Vener)

5. Bestuursverkiezingen:

Aftredend en niet herkiesbaar: Folkert Kuipers

Teruggetreden: Bert Anthonisse

Kandidaat secretaris: Alinda van der Haar

Kandidaat penningmeester: Gert Huijgen

Christiaan Keur is eveneens kandidaat-bestuurslid maar blijft dit, op eigen verzoek, tot 

volgend voorjaar.

6. De Fractie aan het woord.

- Over o.a. de begroting, de decentralisaties en het azc De Grittenborgh

7. Statenverkiezingen

- Campagne

- Kandidaten

8. Pauze

9. Vragenronde: in gesprek met het bestuur

- Het werkplan 2015 is nog niet klaar. Het bestuur is nog maar net begonnen. Waar moet het 

bestuur de komende tijd mee aan de slag?

10. Het Rode Noorden, een discussie in groepjes (zie Rooie Vener)

11. Rondvraag en sluiting
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Kort verslag ledenvergadering 8 april 2014
in De Wenning te Pesse. Aanwezig zijn 24 leden.
Bijlage: 93 Adviezen & Opmerkingen van leden.

1. Opening: door Theo Jonker

2. Vaststellen agenda: ongewijzigd

3. Mededelingen: geen

4. Ingekomen stukken: geen

5. Verslag ledenvergadering 
- 26 maart 2013, goedgekeurd
- 26 november 2013, goedgekeurd
N.a.v. Bij het doorgeven van onze kandidaten voor de 
gemeenteraad bij de gemeente heeft het bestuur een 
fout gemaakt. Daardoor staat Roel van Oostindiën 
nu op nummer 10 en Frits Nijland op nummer 11. 
Dit hebben we niet kunnen veranderen. Met Roel en 
Frits is afgesproken dat, als het aan de orde komt, de 
volgorde zoals vastgesteld door de ledenvergadering 
toegepast wordt.

          > Jaarverslagen 2013

6. Afdeling: goedgekeurd

7. Financiën
Door penningmeester Folkert Kuipers, wordt een 
toelichting gegeven op ontwikkelingen die gevolgen 
hebben voor de begroting. Een kleinere raadsfractie 
betekent een lagere afdracht, of  men moet bereid 
zijn een hoger bedrag af  te dragen. Een deel van de 
uitgaven voor de campagne 2014 is in 2013 gedaan.

- Verslag kascontrolecommissie: 
Henk Prigge en Jerk Otten hebben de financiën 
gecontroleerd. Er blijft een onverklaarbaar verschil 
van 2 eurocent. Zij stellen voor de penningmeester 
decharge te verlenen. De vergadering volgt het advies.
 

- Kiezen lid kascontrolecommissie: Henk treedt af.
Roelof  Koops wordt lid van de commissie, met Jerk.
Als reserve wordt Ida Gerda Emmens benoemd.

8. Gemeenteraadsfractie: goedgekeurd

9. Congresafgevaardigden: goedgekeurd

10. Gewestelijk afgevaardigden: goedgekeurd

11. 60 + groep: goedgekeurd

12. Campagnecommissie: goedgekeurd

13. Raadsverkiezing 19 maart | Terugblik
Door Klaas Smid, campagneleider, wordt terug-
gekeken op de campagne en de verkiezingsnederlaag, 
van zes naar vier zetels. We zijn in Hollandscheveld 
vol vertrouwen aan de campagne begonnen met een 
goed programma en goede kandidaten. 
Het campagneteam en kandidaten hebben de 
afgelopen maanden hard samengewerkt. 
We hebben het nationale tij niet mee gehad.
Ons slechte resultaat moeten we onszelf  niet 
aanrekenen. De nationale politiek biedt mensen nu 
onvoldoende perspectief  in deze onzekere tijden.

In Hoogeveen heeft Klaas na de verkiezingen de 
informateur, in twee gesprekken van 20 minuten, 
advies gegeven aan de informateur. Eerst is 
gesproken tussen CDA, Gemeentebelangen en de 
Socialistische Partij. Een week later kreeg Klaas een 
telefonische mededeling: het college wordt gevormd 
zonder PvdA maar met wethouders: Hiemstra en 
Giethoorn CDA - Vos, CU en Steenbergen GB. 
Men wil beleid van de afgelopen jaren voortzetten. 
De Kaap gaat door, de afvalproef  niet, op sport 10% 
minder bezuinigen, lagere woonlasten. Op 17 april 
wordt het nieuwe college geïnstalleerd.

Sinds 1946 was de PvdA steeds verantwoordelijk in 
een college van B&W. Onze raadsfractie gaat 
opgewekt en constructief  oppositie voeren.
Ida Gerda Emmens, fractiesecretaris, verteld dat de 
fractie werkt aan een plan om meer actieve mensen 
bij de fractie te betrekken. De kleinere fractie heeft 
hulp nodig. Wordt vervolgd.

Pagina 1 van 5

Bert Anthonisse | secretaris
Schuttevaer 30 A | 7908 DA Hoogeveen

0 528 276 227 | bertus33@ziggo.nl
Bank NL25 RABO 0117544302
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Nu gaan de aanwezige leden aan het werk. 
Onderwerpen zijn: onze boodschap, onze mensen, 
onze zichtbaarheid. Meningen hierover worden op 
kleine plakkers geschreven en opgeplakt. De leden 
noteren 93 Adviezen & Opmerkingen. Zie bijlage.

14. Verkiezing bestuursleden
Frank Snippe, kandidaat bestuurslid: Hij vertelt iets 
over zichzelf  en zijn werk. Enkele jaren geleden was 
hij lid van de gemeenteraad. Nu wil hij actief  worden 
in het bestuur. Frank is gekozen zonder stemming.

Theo Jonker stopt na vier jaar als voorzitter. Een 
partner in Den Bosch en werk in Apeldoorn zijn niet 
te combineren met Hoogeveen. Hij is betrokken 
geweest bij diverse campagnes. Met plezier denkt hij 
aan het 100-jarig jubileum van de afdeling in 2011.

Hendrikus Loof, kandidaat voorzitter: hij vindt het 
bijzonder dat hij in zijn geboortedorp wellicht tot 
voorzitter wordt gekozen. Liever wilde hij verder 
werken in de raad. Door een nieuwe functie bij zijn 
werkgever zou dat tot belangenverstrengeling kunnen 
leiden. Afscheid nemen als fractielid leidde tot een 
rouwproces waarin hij heeft nagedacht over zijn rol 
in de plaatselijke politiek. Door het onverwachte 
vertrek van Theo komt de taak van voorzitter vrij. 
Een goede relatie met de achterban en de raadsfractie 
is voor hem van belang. Hij kiest voor een eigen 
verantwoordelijkheid van bestuur en fractie. Zonder 
stemming wordt Hendrikus gekozen tot voorzitter.

Herman Lip pleit voor meer gelegenheid voor een 
goede discussie. Meer discussie en minder snel in de 
verdediging.
Theo stelt dat we tijdens ledenvergaderingen 
regelmatig in groepjes met elkaar praten.
Ook Hendrikus vindt dat er in de afdeling ruimte 
moet blijven voor politieke discussie.

15. Afscheid
We nemen vanavond afscheid van zes mensen die de 
afgelopen jaren actief  zijn geweest voor de PvdA. 
Het bestuur heeft er voor gekozen om Alinda van der 
Haar een oorkonde te laten ontwerpen. Het motto 
hiervan is: ‘Dat verdient een Roosje’. Bert Anthonisse 
schreef  een basistekst, Jerk Otten en Klaas Smid 

korte persoonlijke teksten waarin aandacht besteed 
wordt aan ervaring, kennis en persoon.
De volgende mensen krijgen de oorkonde:
Beerend de Weerd-secretaris, Theo Jonker-voorzitter, 
Gert Huygen-raadslid + Rooie Vener, Mark Tuit-
raadslid, Hendrikus Loof-raadslid & Fractie v.z., 
Henk van de Weg-1e opvolger.
 

16. Europese verkiezingen op 22 mei 2014
Ook in onze afdeling besteden we aandacht aan de 
campagne. Contacten zijn gelegd met Michiel 
Emmelkamp en Agnes Jungerius voor een 
werkbezoek en / of  politiek cafe.
Wolter Dekker benadrukt dat een goed resultaat bij 
deze verkiezingen belangrijk is omdat we daardoor 
duidelijk kunnen maken dat we wel een nederlaag 
hebben geleden bij de raadsverkiezing maar niet 
verslagen zijn.

17. Wat verder nodig is: Niets

18. Sluiting

Bijlage: 93 Adviezen & Opmerkingen van leden.

Bert Anthonisse, secretaris

De volgende ledenvergadering 
is op 25 november 2014.

Pagina 2 van 5
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rekening 2015 2014
Begroot Begroot

Inkomsten
8002 Fondsverwerving t.b.v. verkiezingen 600,00
8003 Contributie politici 2160,00 2100,00
8006 Renteopbrengsten 50,00 100,00
8011 Overige ontvangsten 100,00 200,00
8100 Afdracht partijbureau 1403,64 1602,00
8110 Extra afdracht Partijbureau 0,00
8111 Afdracht vanuit verkiezingsfonds 1384,00
8112 Inkomsten gezamenlijke activiteiten 0,00

8113 Bijdrage afdeling lokale verkiezingen (uit reservering) 8000,00

Totaal 3713,64 13986,00

Uitgaven
4000 Kosten personeel
4036 Overige vergoedingen/uitgaven 113,64 36,00
4051 Scholing
4109 Huisvestingkosten
4300 Telefoonkosten
4500 Drukkosten/mailings 500,00 850,00
4507 Vergaderkosten 50,00 200,00

4509 Congresbezoek 75,00 125,00
4514 Promotie/Campagne 400,00 500,00
4516 Kantoorartikelen 50,00 100,00
4517 Bankkosten 50,00 75,00
4519 Webbeheer 75,00 200,00

4600 Ledenwerving 50,00 50,00
4601 Ledenbehoud
4602 Ledenraadpleging 150,00 150,00
4650 Gezamenlijke activiteiten binnen de PvdA
4651 Gezamenlijke activiteiten buiten de PvdA
4652 Themathische vergaderingen/werkgroepen 600,00 600,00
4700 Verkiezingsfonds 2018 1600,00 1600,00
4701 Gemeenteraadsverkiezingen 9500,00

Totaal 3713,64 13986,00

Inkomsten minus Uitgaven

PvdA Afdeling Hoogeveen Begroting 2015

begrotIng 2015
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het rode noorden
Samen Sterk naar 2018!

In opdracht van het PvdA Gewest Fryslan is 

een rapport opgesteld naar aanleiding van de 

gemeenteraadsverkiezingen 2014 in Friesland. Een 

commissie van 3 personen (Nieske Ketelaar, Remco 

van Maurik en Jacques Monasch) heeft de uitslag 

van de gemeenteraadsverkiezingen geëvalueerd 

en heeft een aantal aanbevelingen opgesteld voor 

de toekomst. Het rapport heet De Pvda Fryslan en 

het Rode Noorden en verscheen op 1 oktober. Een 

lezenswaardig rapport waarvan we de aanbevelingen 

tijdens onze ledenvergadering willen bespreken 

met elkaar. Natuurlijk is Drenthe geen Friesland 

maar de Pvda is de Pvda en er zijn ongetwijfeld 

raakvlakken. We hebben niet het hele rapport in de 

Rooie Vener opgenomen maar alleen de conclusies 

en aanbevelingen. Voor de liefhebbers met internet 

is het rapport (12 pagina’s) eenvoudig te googelen 

en te downloaden.

Conclusies

 In deel 1 schetsten we de belangrijkste factoren die 

de verkiezingsuitslag bij de GR2014 bepaalden. We 

zetten de conclusies hier nog even kort en bondig 

op een rij. Daarna schetsen wij onze aanbevelingen 

die nodig zijn om de organisatie en werkwijze van 

de PvdA in Fryslân structureel te verbeteren en om 

de landelijke PvdA uit te dagen nieuwe wegen in te 

slaan. De Friese PvdA als blijvende voorhoede van 

de PvdA op weg naar 2018! 

1. Permanente Campagne Canvassen, de inzet 

van sociale media, frequente werkbezoeken, de 

organisatie van een permanente campagne, het 

moet nog in veel afdelingen gemeengoed worden. 

Er zijn tal van goede voorbeelden, maar er is 

nog veel te verbeteren. De komende Provinciale 

Statenverkiezingen zouden moeten worden 

aangegrepen, onder regie van het Gewest, om te 

zorgen dat alle afdelingen (ook met steun naar 

elkaar toe) de verschillende onderdelen van hun 

campagne organisatie versterken. 

2. Lijsttrekker en kandidaten In de toekomst doen 

de afdelingen er goed aan te kiezen voor een 

lijsttrekker met een authentiek herkenbaar PvdA 

profiel in woord en daad. Dit is in combinatie met 

een goede lokale bekendheid onder de bevolking 

en een gezicht in de media cruciaal. Het hart op de 

goede plaats is niet voldoende voor een lijsttrekker 

om de toenemende concurrentie te kunnen 

counteren. De routine van ‘wie is er nu aan de 

beurt op basis van anciënniteit en partijdienstjaren’ 

houdt de partij onvoldoende scherp en dynamisch 

in een sterk veranderend politiek krachtenveld. 

Lijsttrekkerverkiezingen kunnen daarbij een middel 

zijn om deze routine te doorbreken. We zullen de 

rekrutering moeten verbreden. Er wordt in een te 

kleine kring gezocht. Vrouwen, jongeren en burgers 

die juist niet actief zijn in de (semi-) publieke 

sector moeten op de volgende kandidatenlijsten 

met voorrang een plaats op de lijst krijgen. De 

gemiddelde leeftijd op een lijst moet rond de 45 

jaar liggen, de helft van de vertegenwoordigers 

moet vrouw zijn en tenminste 25% van de lijst moet 

bestaan uit vertegenwoordigers werkzaam in het 

bedrijfsleven. 

3. Electorale Concurrentie De toenemende electorale 

concurrentie is wellicht de grootste zorg voor de 

Friese PvdA. De kracht van de Friese PvdA heeft 

er naar onze mening mede toe geleid dat de 

concurrentie op afstand is gebleven. Maar de groei 

van een partij als D66 in de meer stedelijke gebieden 

(met name Leeuwarden) en de bredere kracht van 

de SP bedreigt de relatief sterke positie van de PvdA 

in Fryslân. Wie de gemiddelde uitslag van de SP in 

Súdwest-Fryslân en Smallingerland vertaalt naar de 

overige Friese gemeenten ziet dat de nog relatief 

sterke positie van de PvdA dreigt te versmelten. 

Dat mag de PvdA in Fryslân niet met lede ogen 

aanschouwen of als natuurverschijnsel over zich 

heen laten komen. Wie zich niet aanpast gaat ten 
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onder, ‘adapt or die’. 

4. Verhouding landelijk lokaal Tegelijkertijd 

concluderen wij op basis van bestudering van 

al het materiaal dat wij hebben verzameld en de 

gesprekken die we hebben gevoerd dat de invloed 

en landelijke staat van de partij de voornaamste 

reden voor het verlies is geweest. Dat moet 

gevolgen hebben voor de verhouding tussen de 

lokale en landelijke PvdA, maar ook vraagt het om 

nieuwe organisatievormen van de partij , die om 

moet kunnen gaan met enerzijds te toenemende 

grilligheid van het electoraat en anderzijds de 

toenemende concurrentie op het lokale niveau.

Aanbevelingen

Lukt het de PvdA Fryslân om het gevoel van de 

‘Rode familie’, de binding tussen burgers en de 

Partij van de Arbeid in een nieuwe taal, in nieuwe 

organisatievormen en met een eigentijdse politiek 

vorm te geven? Daarvoor schetsen wij de volgende 

mogelijkheden. 

Op weg naar 2018 

Zonder nadere bezinning op de lokale en 

landelijke koers, organisatie en positionering in de 

samenleving zal het in 2018 gedaan zijn met de 

unieke positie die de PvdA in Fryslân in vergelijking 

met rest van het land bekleedt. Alleen incidentele 

factoren zouden dat op dat moment kunnen 

voorkomen. Te denken valt aan een landelijke 

positieve trend of aansprekende lokale lijsttrekkers. 

Andere, met name landelijke partijen, worden 

eveneens in meer en mindere mate bedreigd of 

krijgen de wind in de zeilen door de landelijke trend 

van hun partij in de peilingen. Voor de PvdA is die 

constatering geen reden tot niets doen. Integendeel. 

Wij menen dat het structurele herstel en inbedding 

in de Friese samenleving langs de volgende lijnen zal 

moeten verlopen. 

Ten eerste is de organisatie van de politiek buiten 

de samenleving komen te staan. Een partij als 

de PvdA die als emancipatie en activistische 

partij gekozen heeft om via instituties burgers 

te ondersteunen en kansen te creëren heeft zich 

meer en meer verwijderd van die burgers en 

de betreffende organisaties. Grootschaligheid, 

anonimiteit en bestuurlijke kasten domineren de 

publieke sector. We zien dat bijvoorbeeld in het 

onderwijs, bij de woningcorporaties, in de zorg, bij 

de energievoorzieningen en het openbaar vervoer. 

Die organisaties zijn in handen gekomen van niet-

democratische gekozen en niet-gelegitimeerde 

bestuurders waarbij ouders, huurders, gebruikers 

niet of nauwelijks invloed hebben. Bestuurders, 

ook van PvdA huize, richten zich teveel op de 

bestuurlijke organisatie en te weinig op de 

versterking en emancipatie van de burgers die 

gebruik maken van deze voorzieningen en er 

ook voor betalen via belastingen, premies of een 

gepeperde rekening. PvdA bestuurders in Fryslân 

zouden hier met elkaar moeten optrekken om deze 

verhouding radicaal te gaan veranderen. De Friese 

PvdA moet afstand nemen van diffuse zelfstandige 

bestuursorganen en neemt de politieke regie en 

verantwoordelijkheid voor diensten in de publieke 

sector. Aanspreekbaarheid van onze politici en de wil 

en het vermogen om leerlingen, ouders, huurders, 

docenten, verpleegkundigen, politie-agenten weer 

centraal te stellen zou het wezenskenmerk van 

de PvdA in Fryslân moeten zijn. De uitvoering 

kan bij professionals liggen, ook al is daar teveel 

de nadruk komen te liggen op de bedrijfsmatige 

organisatie van publieke diensten. De dienstbare 

mens lijkt te zijn afgeschaft. Telefoonnummers en 

e-mail adressen kunnen geen mensen naar werk 

begeleiden. De menselijke maat moet terugkeren 

in de publieksector. Overheid, maatschappelijke 

organisaties en burgers onderling moeten er zijn 

voor elkaar en omzien naar elkaar. Vanuit dat 

perspectief moet de burger dient daarom in elke 

handeling van PvdA vertegenwoordigers centraal te 

staan. Niet voor niets heeft Fryslân en Leeuwarden 

voorop met het thema ‘Mienskip’ de kandidatuur 

voor Culturele hoofdstad 2018’ binnengesleept. 

Mienskip zou het leidende principe van de PvdA 

in Fryslân moeten worden. Het zit in het hart en 

in het handelen van de sociaal-democratie. De 

Mienskip-gedachte legt verbindingen naar alle 



19

maatschappelijke problemen en uitdagingen die wij 

van waarde vinden in het inrichten van solidaire en 

betrokken samenleving. 

Ten tweede zeggen we teveel wie we zijn en zien 

mensen te weinig wat we doen. Dat betekent dat we 

onze politieke organisatie moeten inrichten op een 

veel beter georganiseerde permanente campagne en 

meer aanwezig moeten zijn in de haarvaten van onze 

samenleving. Dat kan verschillende vormen krijgen. 

PvdA’ers actiever en herkenbaarder terugzien in 

diverse maatschappelijke organisaties. Waar zijn de 

actieve PvdA’ers in huurorganisaties, wijkplatforms, 

de vakbond, ouderenzorg en studentenorganisaties 

die hun ervaringen kunnen omzetten in de agenda 

van de PvdA? We kunnen nieuwe maatschappelijke 

vormen van betrokkenheid organiseren. We zijn een 

partij van onderwijzers; waarom organiseren we 

niet via een aparte stichting huiswerkbegeleiding of 

examentrainingen voor jongeren wiens ouders dat 

niet kunnen betalen? 

We moeten de kracht en macht van burgers 

versterken. Steun aan coöperatieve vormen 

in het onderwijs, de energievoorziening, de 

volkshuisvesting zijn nu meer dan ooit nodig 

omdat anders verzelfstandigde organisaties en 

geprivatiseerde organisaties definitief de macht en 

controle over vrije burgers zullen overnemen. Dan 

zullen ook in de publieke sector burgers uiteindelijk 

verworden tot door cookies gevolgde en gestuurde 

consumenten. 

Een nieuw politiek en bestuurlijk 

zenuwcentrum: De Rode Werkplaats 

Nu moeten we aan het einde van dit stuk ook 

onszelf in Fryslân een spiegel voorhouden. 

We zeggen met deze voorstellen namelijk ook 

dat de huidige organisatievormen in de partij 

grotendeels achterhaald zijn. Afdelings- en 

gewestelijke vergaderingen in Fryslân zijn alleen nog 

noodzakelijk voor formaliteiten die een vereniging 

voorschrijft. In haar huidige uitingsvormen zijn 

ze voor moderne politiek volstrekt ongeschikt en 

geen bron van inspiratie, kennis en energie om 

aan de hervormingsagenda van de PvdA te werken 

of om nieuwe mensen en talenten te ontmoeten. 

Een kleine club ontmoet elkaar en spreekt elkaar. 

De wijze waarop rekrutering en programma’s tot 

stand komen is ronduit amateuristisch te noemen. 

Dat is niet meer toereikend voor een partij die in 

het hart van de Friese samenleving wil staan. Ter 

relativering maar ook om aan te geven welke kansen 

er liggen voor de PvdA, bij veel andere partijen is 

de organisatie vaak slechter en in handen van een 

veel kleinere club mensen. Maar voor de PvdA geldt: 

‘Streft gij oude vormen en gedachten’, tijd voor een 

nieuwe manier van politiek bedrijven en organiseren. 

Willen we die omslag maken dan zullen we onze 

politieke organisatie moeten veranderen. Om te 

beginnen in Fryslân. De PvdA doopt zich om in 

‘PvdA Fryslân’. Vervolgens richten we een nieuw 

expertise-/ deskundigheidscentrum op, aangevoerd 

en professioneel ondersteund door onze beste 

mensen. Zij stelt de inhoudelijke agenda op voor de 

PvdA Fryslân, organiseert de partij op moderne leest 

en bewaakt de uitvoering. Essentieel is dat de PvdA 

zich daarbij ook nestelt in de virtuele samenleving. 

Contacten leggen, onderhouden en betrekken bij de 

PvdA kan niet zonder een beleid en strategie die de 

sociale media kent en betrekt in al haar uitingen en 

activiteiten. Dat alles moet worden samengebracht 

in wat wij noemen ‘De Rode Werkplaats’. 

Vanzelfsprekend gaat zij aan de slag nadat de Friese 

leden van de PvdA haar plannen heeft goedgekeurd. 

Inspiratie en beweging in de Friese PvdA moet weer 

voortkomen uit de nieuwe weg die we willen inslaan. 

Dat heeft de PvdA altijd gedaan. We staan daarbij 

in een rijke traditie van Pieter Jelles, Domela en 

Anita. Eigenzinnig, een tikkeltje anarchistisch, maar 

altijd bereid om verantwoordelijkheid te nemen 

en daarmee klappen op te lopen en populisme te 

weerstaan. Zo kan de Friese PvdA de toekomst met 

overtuiging en vertrouwen tegemoet gaan en binnen 

de landelijke PvdA haar authentieke en voorhoederol 

blijven vervullen. 
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