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VOORWOORD

Hierbij ontvangt u weer een nieuwe editie van
de Rooie Vener. Voor een belangrijk deel gevuld
met artikelen die verwijzen naar de komende
Ledenvergadering op 26 oktober waarvoor wij u
van harte uitnodigen! In het bijzonder vraag ik uw
aandacht voor de (voorlopig) laatste bijdrage van
Klaas Smid. Zoals iedereen ongetwijfeld weet gaan
Klaas en Evelien Hoogeveen verlaten. Klaas wordt
burgemeester in de Drentse gemeente Noordenveld
en wij feliciteren hem daar van harte mee! We zullen
hem zeer gaan missen. Voor onze afdeling is hij vele
jaren een bekend gezicht in Hoogeveen geweest.
We gaan tijdens de ledenvergadering nog wel even
aandacht schenken aan zijn vertrek maar ook vanaf
deze plaats willen we Klaas ontzettend bedanken

voor zijn inzet voor de PvdA in Hoogeveen. En we
wensen hem en Evelien alle goeds in het (nog)
hoge(re) Noorden!
Op de ledenvergadering is ook uitgebreid
gelegenheid om met de nieuwe gewestelijk voorzitter
Jacob Bruintjes in gesprek te gaan. Jacob, ook al zo’n
Drents PvdA-icoon, heeft afgelopen voorjaar het
voorzitterschap overgenomen van Harm Brouwer.
Na de pauze is het podium aan Jacob!
Een ander belangrijk onderwerp is de gemeentelijke
begroting. Onze fractievoorzitter Inge Oosting zal
uiteenzetten hoe de begroting in elkaar steekt en wat
onze fractie daarvan vindt.
Kortom, reden genoeg om te komen en er een goede
bijeenkomst van te maken.
Namens het bestuur, Hendrikus Loof, voorzitter.
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CONCEPT BEGROTING 2016
PvdA afdeling Hoogeveen Begroting 2016
rekening
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8002
8003
8006
8011
8100
8110
8111
8112

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

4036
4500
4507
4509
4514
4516
4517
4519
4600
4601
4602
4650
4651
4652
4700

Uitgaven
Overige vergoedingen/uitgaven
Drukkosten/mailings
Vergaderkosten/attenties
Congresbezoek
Promotie/Campagne
Kantoorartikelen
Bankkosten
Webbeheer
Ledenwerving
Ledenbehoud
Ledenraadpleging
Gezamenlijke activiteiten binnen de PvdA
Gezamenlijke activiteiten buiten de PvdA
Themathische vergaderingen/werkgroepen
Verkiezingsfonds 2018
Totaal
Inkomsten minus Uitgaven

Begroting Begroting Werkelijk
2016
2015
2014
€
€
€
10.545
2.160
2.160
2.240
30
50
63
50
100
1.148
1.404
1.753
300
3.688
3.714
14.601
€

€

€

150
213
50
485
40
100
100
150
400
400
1.600
3.688

114
500
50
75
400
50
50
75
50
150
600
1.600
3.714

-

-

163
338
250
10.083
70
35
110
710
2.000
13.759
842

Toelichting Afdracht partijbureau en inkomsten gezamenlijke activiteiten:
Met ingang van 2015 is het systeem van de "Afdracht partijbureau" gewijzigd teneinde het grote
verschil in afdracht tussen afdelingen boven en onder 500 leden te verkleinen, en actieve
afdelingen via het Activiteitenfonds ruimer te kunnen financieren.
Bij uitgaven nadruk op activiteiten

CONCEPT WERKPLAN 2016
Inleiding:
In 2015 is het nog grotendeels nieuwe bestuur
verder gegaan met het runnen en organiseren van
een sterke lokale PvdA afdeling. Dat is nog niet
zo eenvoudig. De tijden zijn de PvdA niet gunstig
gezind. Hoewel de economische crisis achter ons
lijkt te liggen plukken we daar als regeringspartij
niet de vruchten van. Dat heeft helaas z’n weerslag
op het enthousiasme in de eigen afdeling. Wij gaan
ervan uit dat dit een tijdelijke situatie is en dat de
PvdA er weer boven komt. Als bestuur blijven we
daar, ook in 2016, hard voor knokken en willen we er
klaar voor zijn als het zover is.
We nodigen alle leden uit om, samen met ons,
mee te werken aan realisatie van het werkplan en
zodoende de PvdA weer als een goed zichtbare partij
in Hoogeveen ‘op de kaart te zetten’!
Samenstelling bestuur:
In 2016 streeft het bestuur naar een uitbreiding met
2 personen, zodat het totaal op 7 gaat komen. Het
bestuur denkt dat dit nodig is om de vele activiteiten
die in de afdeling plaatsvinden op een goede wijze te
kunnen volgen en, waar nodig, er actief aan deel te
kunnen nemen.
De afdelingsorganisatie:
Naast het bestuur kent de afdeling Hoogeveen
werkgroepen en activiteiten. Dat zijn o.a.:
- Gespreksgroep Ouderen, lokaal
- Werkgroep Ouderen, gewestelijk
- Gewestelijke vergadering:
2 vertegenwoordigers in het gewest Drenthe
Verder heeft het bestuur regelmatig contact en
overleg met de fractie. Daarin gaat het over zaken
als:
- Scouting
- Communicatie
(nieuwsbrief, website, social media, e.d.)
- Politieke cafés

-

Congresvertegenwoordiging
Ombudswerk

Doelen en activiteiten in 2016:
Leden
Het bestuur blijft ook in 2016 zorg en aandacht
houden voor de leden van de afdeling. Een gegeven
is dat het ledenbestand sterk is vergrijsd en dat
het langzamerhand kleiner wordt. De ervaring leert
dat het moeilijk is om leden te werven in een tijd
waarin de PvdA het slecht doet in opiniepeilingen.
Daarnaast is het een algemeen probleem om
mensen te bewegen lid te worden van een politieke
partij; alle partijen hebben hier mee te maken.
Toch is een groot ledenbestand van belang om de
afdeling levend te houden. Maar ook om nieuwe
politieke talenten te ontdekken en te interesseren
voor het vele werk dat binnen een afdeling gedaan
wordt en gedaan kan worden.
Het bestuur wil in 2016 uiteraard aandacht schenken
aan ledenwerving maar de huidige leden en
belangstellenden zeker niet uit het oog verliezen.
De leden van de afdeling weten zich op één of
andere wijze verbonden met de PvdA. Zodanig dat
ze er deel van willen uitmaken. Soms (vaak) is dat
ook het enige motief: deel van iets willen uitmaken
waar men zich prettig bij voelt. Soms (vaak) zijn er
ook andere motieven:
- Men wil actief zijn, op één of andere wijze;
- Men ambieert een politieke carrière binnen de
partij;
- Men wil (mede-)richting geven aan de koers van
de afdeling en/of van de politieke richting.
De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat de
meeste leden kiezen voor het eerstgenoemde
motief.. Erg is dat geenszins. Het gaat ook om
de macht van het getal. Een grote afdeling kan
meer dan een kleine afdeling. Er kunnen meer
activiteiten plaatsvinden, meer politieke talenten
worden gevonden, enz. Waar het om gaat is dat de
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afdeling voor iedereen plaats heeft en een plaats
kan bieden. Leden moeten we koesteren, in alle
gevallen. Vertrekkers benaderen we actief en we
vragen naar de reden van hun vertrek. Nieuwkomers
heten we welkom. We bieden hen een palet aan
mogelijkheden om kennis te maken met de partij en
haar (mede-)leden.

Het spreekt voor zich dat alle contacten en reacties
op raadplegingen worden geregistreerd. Deels om
te voorkomen dat mensen nodeloos lastig worden
gevallen maar ook om mensen uit de achterban
die wél een bepaalde ambitie (en misschien wel
talenten) hebben voor een actieve opstelling, niet uit
het oog te verliezen.

Belangstellenden
Op iets grotere afstand tot de vereniging dan de
leden vinden we de geregistreerde belangstellenden.
Daar hebben we er in Hoogeveen tientallen van en
eigenlijk zijn dit de grote onbekenden voor ons. In
het verleden is meerdere malen gepoogd met hen
in contact te komen. Soms levert dat een nieuw en
enthousiast lid op. Het bestuur blijft ook in 2016
aandacht schenken aan de belangstellenden.

Zichtbaarheid
Rode draad in het afdelingswerk van het bestuur
is het versterken van zichtbaarheid van de PvdA in
de gemeente Hoogeveen. In samenwerking met
de fractie worden gezamenlijk activiteiten op dit
vlak ondernomen. Een voorbeeld is de expositie
(maart 2015) rond het honderdjarig bestaan
van een bijzondere woonwijk in Hoogeveen: de
Oranjebuurt, een arbeidersbuurt met louter sociale
huurwoningen. Het bestuur heeft hierin een actieve
rol gespeeld.
Bestuursleden trekken samen met fractiegenoten
en andere actieve leden op waar het gaat om het
afleggen van werkbezoeken, campagne-activiteiten,
etc.

Activiteiten
De afdeling organiseert jaarlijks een 4-tal
standaardactiviteiten en reageert daarnaast op
vragen uit de achterban, uit de fractie of op basis van
actualiteit. De 4 vaste activiteiten zijn: een voorjaarsen een najaarsvergadering, de 1 mei-viering en de
nieuwjaarsreceptie. Omdat de vaste achterban
(leden + belangstellenden) uit zo’n 250 personen
bestaat, is het ondenkbaar dat iedereen met de vaste
gang van zaken tevreden is gesteld. In 2016 gaan
we dit na en bevragen de achterban. Afgesproken is
dat de achterban een aantal malen schriftelijk wordt
geraadpleegd. Gedacht wordt aan 3 keer want er zijn
in ieder geval 3 aanleidingen:
- Aan het begin van een periode kan naar
verwachtingen worden gevraagd en wat men
daar zelf aan wil/kan doen; dit noemen we de
verwachtingspoll. Uitvoering eind 2015.
- Halverwege kan een tussenstand worden
opgemaakt maar tevens een doorkijk gemaakt
naar de a.s. verkiezingen; dit noemen we de
scoutingspoll. Uitvoering in 2016.
- Tegen het eind kan geïnventariseerd worden wie
actief betrokken wil/kan zijn bij de campagne
voor de gemeenteraadsverkiezingen; dit noemen
we de actiepoll. Uitvoering in 2017.

Communicatie
Het bestuur is actief op het gebied van
communicatie met de achterban en de Hoogeveense
samenleving. Er worden verschillende middelen
gebruikt en ingezet zoals het benaderen van de
lokale media via persberichten. Daarnaast wordt
er 2 tot 3 keer per jaar een eigen afdelingskrant
uitgebracht (Rooie Vener) en meegewerkt aan de
digitale nieuwsbrief.

Oktober 2015, Hoogeveen
Bestuur PvdA, afdeling Hoogeveen

GEWEST

De diverse gewestelijke vergaderingen van het
afgelopen jaar hadden verschillende onderwerpen.
Graag deel ik een paar punten die mij het meeste
zijn bij gebleven.
Bestuurlijke vernieuwing. Onze oude gewestelijke
voorzitter Harm Brouwer heeft voor zijn aftreden
een aantal nieuwe mensen weten te strikken
voor deelname in het gewestelijke bestuur. Oud
wethouder Jacob Bruintjes is gekozen als nieuwe
voorzitter en de groep waar ook Klaas Smid dewel
van uit maakt is behoorlijk gegroeid. Aanwinsten van
jong tot oud. Men wil met een groter bestuur meer
daadkracht creëren.
Bijzonder was ook het pleidooi c.q. vraag van
afdeling Zuidwolde; Gaat met kleinere afdelingen nu
ook meer ondersteunen nu het bestuur zo groot is?
Jacob zag hier duidelijk kansen.
Het bestuur is uiteindelijk aangenomen en uit het
niets kwam ineens de terechte vraag hoe ligt de
stemverdeling nu tussen afdelingen en gewest.
Men was “bang” dat het bestuur teveel macht
zou krijgen in de vergadering. Er werd geciteerd
uit de statuten en de vraag bleef onbeantwoord.
Het gewestelijke bestuur gaf aan in een volgende
vergadering hier op terug te komen.
Ook kwam men terug op de verkiezingen en het
bekende resultaat. Er was een kleine kerngroep die
de campagne trok en de samenwerking was goed.

Resultaat wat in mijn optiek nog steeds telt. De PvdA
Drenthe is in staat gesteld om verantwoordelijkheid
te nemen middels frontman Aard van der Tuuk.
Hijzelf was ook blij met deze mogelijkheid en is
strijdbaar zoals wij hem kennen.
Afgelopen week (vrijdag 02-10) was er wederom
een gewestelijk vergadering. Het werkplan is in
hoofdlijnen vastgesteld. De rest van het werkplan
wordt ingekleurd door gesprekken van iedere
afdeling met voorzitter Bruintjes over verwachtingen
en samenwerking tussen gewest en afdelingen.
Deze gesprekken zullen uiterlijk in november
afgerond worden. Ook is men teruggekomen op
de stemverhouding van bestuur en afdelingen.
Ze hadden een hele rekensom gemaakt met als
conclusie dat de afdeling meer ledendemocratie
heeft. De voorzitter verwacht dat we waarschijnlijk
naar “one men one vote” (ieder lid een eigen stem
in de vergadering) gaan.
Na het officiële deel was Henk Neiboer te gast
en was er ruimte voor discussie met de zaal over
de financiën (de centen). Het was een levendige
discussie over pensioenen/VUT, zorgen om de
zorg en natuurlijk WERK WERK WERK. Diverse
Hoogeveense leden waren aanwezig omdat het
ongeveer een thuiswedstrijd was (Zuidwolde).
Kortom een interessante avond.
Frank Snippe - gewestelijk afgevaardigde
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SPD BEZOEK
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Op vrijdag 19 september mochten we een grote
afvaardiging van de SPD fractie Landkreis Leer, Ard
van der Tuuk gedeputeerde PvdA Drenthe en Jacob
Bruintjes gewestelijk voorzitter in Hoogeveen welkom heten.
In 2013 is de toenmalige raadsfractie op bezoek
geweest bij de SPD fractie in de gemeente Moormerland. Toenmalig fractievoorzitter en dorpsburgemeester Albert Hirsch was een goede bekende van
mij, waardoor de verbinding met onze oosterburen
snel was gelegd. Het is op zich bijzonder te noemen
dat het zich nu heeft ontwikkeld tot een bijeenkomst met zo veel SPD-ers uit Kreis Leer en zo veel
bestuurders uit Drenthe. Een treffen van Duits en
Nederlandse sociaaldemocraten waar we allemaal
enthousiast van werden. Minder enthousiast waren
een aantal onder ons om het feit dat er natuurlijk de
hele dag is het Duits werd gesproken. Maar ook dat
verliep allemaal vlekkeloos.
Naar aanleiding van de vele telefoontjes die er al
waren gevoerd met Albert, wisten Hendrikus en ik
op een vrijdagavond vrij snel hoe het programma er
zou moeten zien. Helder was dat er aandacht moest
zijn voor economische verbindingen en werkgelegenheid. In samenspraak met onze Duitse collega’s
is een en ander wat verder uitgekristalliseerd onder
het genot van Ost friesische Tee, bratwursten en
Kartoffelsalat op een warme zaterdagmiddag op de
camping in Drouwen.
Na veel voorbereidingen, van inhoud van de presentaties tot aan de hapjesschalen toe, en enthousiaste
inzet van alle betrokkenen was het dan zover op vrijdag de 19e september. Om kwart voor tien kwam er
een Duitse touringcar aangereden voor het raadhuis
in Hoogeveen.
Bij het welkom heten heb ik als boodschap voor
deze dag mee willen geven, dat ik hoopte dat we
samen op deze dag mogelijkheden zouden zien,
verbindingen zouden kunnen leggen, en dat er in de
toekomst samenwerking zal zijn. Hoe zouden wij
elkaar als sociaal democraten kunnen vinden, ondersteunen en versterken.

Nadat Hendrikus kort iets heeft toegelicht over de
afdeling Hoogeveen, was het woord aan Horst Kuhl
de fractievoorzitter van de SPD. Horst ging nog een
stap verder in zijn betoog, hij pleitte er zelfs voor om
elkaar in verkiezingstijd te ondersteunen.
Vervolgens gaf Karel Loohuis een korte presentatie over Hoogeveen, met daarin aandacht voor de
historie van Hoogeveen, het demografisch klimaat,
de economische omstandigheden en tot slot vertelde hij over enkele Hoogeveense projecten zoals de
Kaap en Bentinckspark.
Ard van der Tuuk startte met een presentatie van
de Provincie Drenthe in aanloop naar de Duitsland
agenda van de provincie. Hierbij was veel aandacht
voor de mogelijkheden voor het tot stand brengen
van verdere economische verbindingen, en de wijze
waarop Drenthe hier op in zet en wat kansen biedt
voor de toekomst. Hierbij haalde Ard ook zeker de
positie van Hoogeveen aan, en de aanwezigheid
in onze gemeente van een aantal toonaangevende
bedrijven zoals Fokker. De Duitsland agenda was
voldoende aanleiding voor veel vragen en bracht de
discussie goed op gang.
Vervolgens zijn we met het hele gezelschap per Duitse touringcar, met Hendrikus als reisleider voorin,
richting RSG Wolfsbos gegaan. Bij Wolfsbos aangekomen werden we hartelijk onthaald door directeur
Dries Koster. In het schoolrestaurant werden we ontvangen met een heerlijk lunchbuffet, die was bereid
door een aantal leerlingen en leerkrachten van locatie Harm Smeenge. Ter inleiding gaf Dries een korte
toelichting op het voortgezet openbaar onderwijs in
Hoogeveen, en hij vertelde iets over de school en het
les geven aan de kinderen van het AZC.
Met volle buikjes bracht de touringcar ons weer naar
het Raadhuis voor het werkbezoek aan het Werkplein. Allereerst was er een korte presentatie door
Bernice de Ruiter, over de functie van het Werkplein
in Hoogeveen, en de werkloosheidscijfers in verhouding tot Drenthe en Leer. Ondanks de vergelijkbare
historische status van veengebieden, is het percentage in Hoogeveen toch aanmerkelijk hoger dan in
Leer. Het werkplein had hierbij als motto: meer werk!
en dus ook over de grens kijken.
In het tweede gedeelte werd onder leiding van Karel

Loohuis gesproken met Cigdem Zanting, projectleider Rijnland Academie en Geert van Veen, directeur
UWV. Centraal in dit gesprek was bijvoorbeeld de
vraag hoe kunnen grensoverschrijdend vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt afgestemd worden, en
welke rol kan bijv. MBO en HBO onderwijs hierin
spelen. Ook het UWV heeft veel contacten over de
grens, maar zoekt ook naar het vereenvoudigen
van de beperkende regelgeving. Gemeenten zoals
bijvoorbeeld Winschoten hebben de betrekkingen
met Duitsland al verder op poten staan. De discussie kwam nu goed op gang, en over en weer werden
goede contacten en verbindingen gelegd om in de
toekomst opnieuw met elkaar in gesprek te gaan.
Als laatste stond het bezoek aan het AZC in Hoogeveen op het programma. Met name de SPD fractie had belangstelling voor het bezoeken van het
vluchtelingencentrum in Hoogeveen. De Europese
vluchtelingenproblematiek hebben ze hoog op de
agenda staan. Zij waren met name benieuwd naar
de verschillen tussen Duitsland en Nederland wat
betreft de asielprocedure en de opvang van vluchtelingen. Bij het AZC werden we welkom geheten door
Joep Abbing en zijn collega’s. In het kort werden wij
meegenomen in het traject van de asielaanvraag.
Door het team werd een rondleiding gegeven door
het AZC, waarbij wij een zeer goed idee kregen van
de dagelijkse gang van zaken en de manier van leven
in het centrum. Het heeft in ieder geval op iedereen
een grote indruk gemaakt.
De afsluiting van deze intensieve dag was in de Weideblik onder het genot van een hapje en een drankje.
Vele woorden zijn nog gesproken over de Europese
vluchtelingen problematiek. Vele woorden over en
weer over de inspirerende dag en de mogelijkheden
die we allen zien voor de toekomst. Duitse en Nederlandse sociaaldemocraten die deze mogelijkheden
ook met elkaar willen verkennen en hier samen vorm
en inhoud aan willen geven.
Ich wunsche Allen noch einen schönen Tag!
Herzlichen Grüße,
Inge

Wir haben versucht fur Heute ein interessantes
Program fur euch zusammen gestellt zu haben. Ein
Programm mit Achtung fur Hoogeveen, arbeitslosigkeit, economische Verbindungen mit Deutschland,
Unterricht und sehr aktuell die Europaische Fluchtelingenproblematik.
So gleich ist erst das Wort an Hendrikus, Vorsitzender von der Abteilung Hoogeveen. Dann folgt Horst
Kuhl, SPD Fraktionvorsitzender. Anschliessend
erzahlt und zeigt unsere Burgemeister etwas uber
Hoogeveen. Ard van der Tuuk geht dann weiter mit
dem Deutschland agenda von PvdA Drenthe.
Gegen zwolf fahren wir zusammen nach Wolfsbos,
unsere offentliche Schulgemeinschaft wo die Kinder
von der Koche Ausbildung das Mittagsessen fur uns
bereiten. Der Direktor erzahlt dann kurz etwas uber
den Unterricht.
Bei unserem Besuch an das Werkplein ist Achtung
fur die Arbeitslosigkeit und die mogliche economische Verbindungen mit Deutschland.
Anschliessend bringen wir dann einen Besuch an
das Fluchtelingenzentrum in Hoogeveen. Wenn wir
zuruck sind gibt es die Moglichkeit mit einander zu
reden uber die europaische Fluchtelingenproblematik.
Wir schliessen ab mit etwas zu trinken und ein kleines Essen.
Ich hoffe das wir Heute zusammen Moglichkeiten
sehen, Verbindungen legen konnen, und das es in
Zukunft zusammenarbeit gebt. Wie konnen wir als
Sozial Demokraten einander finden, unterstutzen
und erstarken.
Ich wunssche allen einen ganz schonen Tag!
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PvdA, mijn partij nog ? De laatste maanden ben
ik vaak in discussie met vrienden /kennissen die lid
zijn of (zelfs prominent) lid waren van onze partij.
Confronterend is hun vraag ‘ Ben je nog lid of heb je al
opgezegd? ’. Mijn antwoord is niet zo heel moeilijk te
formuleren. Zelfs zeer duidelijk, denk ik, nl. : solidariteit
en verbinden. Vanzelfsprekend heb ik mijn kritiek en
bedenkingen, maar er is echt geen alternatief als je
geen partij wilt die opkomt voor slechts één groep. Juist
de PvdA heeft altijd in haar geschiedenis verschillende
bevolkingsgroepen met elkaar verbonden. Dat is niet zo
bij zusterpartijen als Groen Links en de SP. Om maar
niet te spreken over het ietwat links liberale D66. Juist
door het verbinden van de verschillende groepen kon
en kan de PvdA ook bestuurskracht tonen. Partijen
als Groen Links, SP en wat mij betreft ook D66 helpen
‘tegenmacht’ ( CDA, VVD, PVV en de kleine rechtse
partijen ) de wind in de zeilen te geven. Ideologisch
zijn de verschillen onderling niet groot. Toch zie je in
de Tweede kamer niet alleen D6, maar ook SP en
Groen Links de PvdA keihard te lijf gaan, elkaar de tent
uitvechten lijkt het wel. Nog beroerder is dat een groot
deel van de bevolking helemaal geen vertrouwen meer
heeft dat ‘Den Haag’ er ook voor hun is. Populisten
weten daar goed op in te spelen, vooral door angst
te zaaien. Zij voeren dat zelfs steeds meer op , hun
taalgebruik wordt steeds meer ‘wilders’. Ze zien dat het
werkt, de peilingen bevestigen dat.
Ik zie de PvdA als een partij die laagopgeleiden,
middengroepen en hoogopgeleiden met elkaar verbindt.

Het is dan niet toevallig dat de term uit het verleden
‘verheffing’ door goed onderwijs nog steeds actueel
is. Solidair met mensen die het niet zo getroffen
hebben, door een goed stelsel, voor iedereen bereikbaar
ook, van sociale voorzieningen. Een fatsoenlijk
bestaansminimum garanderen voor iedereen die dit
nodig heeft. Middengroepen heten niet toevallige
middengroepen. Juist zij zijn de verbindende schakel.
Het is alleen daarom al dat we als PvdA meer oog
moeten krijgen voor hun belangen. Het heeft geen zin
de partij SP-light te maken door grote rukken naar
links. Integendeel, het is niet de eerste keer dat ik dit
schrijf, het wordt tijd intensieve samenwerking met
zusterpartijen op te starten. Ooit is het CDA ontstaan
uit drie andere partijen, het was toen wel uit grote
nood. Onze PvdA staat er nu ook niet best voor. Dat op
zich is m.i. echter geen reden om elkaar op te zoeken.
De enige goede reden is een partij voorstaan die de
verschillende groepen verbindt en solidariteit voor staat.
Of die partij dan PvdA moet heten, maakt me niet uit.
Voor een dergelijke partij is een kiezers potentieel van
tegen de 45% aanwezig. Dat terwijl PvdA, SP en Groen
Links samen op dit moment rond de 25% hangen. Wat
wel uitmaakt is of het een partij met idealen is, idealen,
die ze ook praktisch weet te verwerkelijken. Dat zal niet
gaan zonder compromissen te sluiten. Eigenlijk niets
nieuws, in onze moderne tijd kun je nog steeds goed uit
de voeten met dat waar de oude Willem Drees al voor
stond: bestuurlijk daadkrachtig, sociaal deugdelijk en
financieel degelijk.
PvdA mijn partij nog? Zeker! Daarbij wel aangetekend
dat er een grote taak ligt voor de partijvoorzitter. Ik
hoop, dat hij mij niet teleurstelt.
Jerk Otten, 26 september 2015.

DE KIP EN HET VARKEN
Het is onrustig. De natuur laat het gezicht van de
klimaatverandering deze zomer goed zien. Enorme
hoeveelheden water komen in zeer korte termijn
naar beneden. Omdat we de laatste tientallen
jaren zijn doorgeslagen in het ‘verstenen’ van
onze ondergrond kan het water nauwelijks nog de
grond in. Maar ook in het onderwijs, binnen onze
samenleving en in de wereld is het onrustig. En
zo kan ik nog wel even doorgaan, u leest ook de
krant en kijkt het journaal. Ik stop daarom met de
voorbeelden
Wat ik niet begrijp is dat er zoveel onrust ontstaat
doordat alles groter en daardoor, denkt men, ook
gelijk beter moet worden. Wat goed gaat moet je
lekker zo laten. Er vinden al zoveel veranderingen
plaats. Een mens heeft soms ook gewoon houvast
en bepaalde zekerheden nodig: Sinterklaas moet
gewoon met zijn Zwarte Pieten komen en het
hoofdkantoor van het nieuwe waterschap hoort

in Meppel [ook al hebben onze Provinciale Staten
van Drenthe anders beslist]. Het woord ‘onrust’
blijft de laatste tijd maar in mijn hoofd rondzingen
en opeens dacht ik aan het verhaal van ‘De kip en
het varken’: De kip en het varken liepen over het
boerenerf. Ze praatten over de boer die zijn bedrijf
nog groter wou laten worden. Mee in de vaart der
volkeren, leve de marktwerking. Kip zei “ Zullen we
samen een nieuw product maken, een fusieproduct
? Samen staan we sterker dan alleen.” Varken keek
kip vragend aan en vroeg: “ Daar heb ik ook over
nagedacht maar ik zou niet weten hoe, jij ? “ Kip
knikte en zei: “Jazekers, als we nu eens eieren gaan
maken met spek eromheen ? Maar dat betekent dat
ik kom te overlijden,” zei varken geschrokken. “Ja,”
zei kip, ‘fuseren is soms moeilijk en pijnlijk’
Mark Tuit

FACEBOOKPOST VAN GERT
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AFSCHEID
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Hendrikus benaderde mij voor een
“afscheidsbijdrage” aan de Rooie Vener. Bij het
schrijven daarvan komen heel veel herinneringen
naar boven. 55 jaar woonachtig in Hoogeveen,
waarvan zo’n 37 jaar lid van de PvdA afdeling
Hoogeveen. Ik zou er een hele Rooie Vener mee
vol kunnen schrijven. Over mijn herinneringen
als bestuurslid van de afdeling, als lid van het
federatiebestuur van toen nog de federatie
Hoogeveen-Hollandscheveld-Elim, als raadslid
voor de PvdA en als wethouder namens de PvdA.
Terugkijkend ben ik dankbaar dat de partij mij zo
veel kansen heeft geboden om actief te zijn en mijn
steentje bij te dragen aan het verwezenlijken van
onze sociaal-democratische doelen.
In Hoogeveen heeft de PvdA een belangrijk
stempel gedrukt op de vele veranderingen en
verbeteringen door de jaren heen. Inmiddels zijn
ook al veel partijgenoten, die daarin een belangrijke
rol hebben vervuld ons ontvallen. In die 37 jaar is
er natuurlijk sprake van hoogte- en dieptepunten.
Verkiezingsoverwinningen en verkiezingsnederlagen.
Vele onderwerpen passeren de revue als ik terugkijk
op die periode. Om mijn bijdrage beperkt te houden,
een kleine greep.
Als nieuwbakken raadslid viel ik midden in de
discussie over de vraag wel of geen nieuwe
uitbreiding van de Tamboer. De discussie over de
inrichting van het centrum. De vraag of investeren
noodzaak was. Gelukkig is er veel geïnvesteerd om
Hoogeveen en de Hoogeveners vooruit te brengen.
In latere jaren de herstructurering van Krakeel, ook
zo’n onderwerp waar het uiteindelijke resultaat reden
gaf tot trots. Altijd de aandacht voor de zwakkeren in
de samenleving door onder meer het voortdurend
verbeteren van het minimabeleid. Werkgelegenheid
als speerpunt in al die jaren. Ook mensen aansporen
kansen te grijpen hoorde daarbij. Investeren in de
dorpen. Bewoners meer echte zeggenschap geven
over hun woon- en leefomgeving. Vernieuwend
welzijnsbeleid. Een robuust sportbeleid.
De meest dierbare herinneringen zijn er toch aan

de mensen met wie ik mocht samenwerken. Binnen
de partij met oudgedienden en nieuwkomers.
In verschillende fracties waarin de persoonlijke
verhoudingen altijd goed waren. Met altijd een
enorme bezieling om het voor de mensen een
beetje beter te maken. Politiek altijd bedrijven met
respect en op een fatsoenlijke manier. Dat is wat mij
een goed gevoel geeft over die periode van 37 jaar.
Mooie samenwerking met partijgenoten, die zich
ook betrokken toonden bij voor mij en mijn gezin
moeilijke momenten.
Een paar bijzondere herinneringen wil ik in deze
bijdrage nog graag delen. Het bezoek van Joop
en Liesbeth den Uyl aan de Oranjebuurt. Deurtje
bellend en een roos aanbiedend en door de
bewoners zo warm bejegend. Liesbeth op haar
sandalen en Joop die van geen ophouden wist als het
ging om het aanbellen bij bewoners. Mijn moeder
die op de terugweg van de markt door Den Uyl een
roos aangeboden kreeg en daarvan diep onder de
indruk was. Diezelfde Den Uyl die op een grote,
zondagse ! bijeenkomst in de Tamboer inspeelde op
de overwinning van Mitterrand in Frankrijk met de
woorden: “In Parijs is de victorie begonnen”. Het
bezoek van Den Uyl aan de Molukse gemeenschap
in Hoogeveen. Daarna Wouter Bos in Hoogeveen
op een zeepkistje in de Hoofdstraat. Het begin van
een geweldige campagne die ons voor het eerst 10
zetels opleverde, waardoor we de grootste fractie
vormden in de raad. Zo snel kan het veranderen. De
avond van die raadsverkiezingen zal ik ook niet snel
vergeten. De uitslag liet heel lang op zich wachten,
maar was dusdanig dat zelfs Hendrikus mij kuste.
Toen we laat op de avond nog een café bezochten
draaide de kroegbaas heel toepasselijk “We are the
champions”. Bij elke voetbalwedstrijd waarbij dit
gezongen wordt, denk ik terug aan die avond.
Vijfenvijftig jaar Hoogeveen. Geboren en getogen
in de Verzetsbuurt. In een arbeidersgezin, waarbij
mijn ouders er alles voor over hadden om hun
zonen een goede toekomst te bieden. Zelf moesten
ze gewoon na hun lagere schoolperiode aan het
werk. Het was mede een verdienste van de sociaaldemocratie als “arbeidersjongen” een stap verder te
kunnen zetten. Op mijn afkomst uit de Verzetsbuurt
ben ik nog altijd trots. Aan mijn ouders ben ik veel

dank verschuldigd. Maar ook aan de PvdA en mijn
partijgenoten in Hoogeveen. Zij gaven mij de kans
om in het lokaal bestuur actief bij te dragen aan
het werken aan een rechtvaardiger en solidaire
samenleving, waarin je afkomst niet je toekomst
bepaalt.
“Je gaat niet ergens weg, maar ergens heen”,
zei iemand tegen mij toen bekend was dat de
gemeenteraad van Noordenveld mij voordroeg voor
het burgemeesterschap. Samen met Evelien ga ik

een nieuwe periode tegemoet. We hebben er zin in.
Het spreekt voor zich dat we de PvdA Hoogeveen
met grote interesse blijven volgen. Mocht ik in de
toekomst nog iets kunnen doen, dan weten jullie me
te vinden. Via deze Rooie Vener wil ik de partijleden
bedanken voor het vertrouwen dat jullie me gaven
en bedanken voor de samenwerking en hartelijke
contacten.
Klaas Smid, oktober 2015

OPROEP/GEZOCHT/GEVRAAGD
Wij hebben uw e-mailadres nodig!

SDAP

PvdA Hoogeveen geprobeert haar achterban snel
van de juiste informatie te voorzien middels een
digitale nieuwsbrief. Helaas missen wij nog veel
email adressen

PvdA Hoogeveen wil graag haar archief uitbreiden
met spullen van de SDAP. Het liefst spullen die
hier uit de omgeving komen.

Daarom willen wij de e-mailadressen van onze
leden verzamelen. Wij willen u verzoeken uw
e-mailadres aan ons door te geven. U kunt uw
e-mailadres mailen naar
bestuur@pvdahoogeveen.nl

Heeft u nog spullen van de SDAP en wilt u ze
schenken aan de afdeling?
Dan kunt contact opnemen met
Alinda van der Haar | bestuur@pvdahoogeveen.nl
of Inge Oosting | ingeoosting@pvdahoogeveen.nl

VERBINDEN, SAMENWERKEN EN NETWERKEN
Molukse organisaties Hoogeveen in gesprek met Tweede Kamerleden Tanamal en Wolbert

Vertegenwoordigers van Molukse organisaties in
Hoogeveen hebben onlangs gesproken met tweede
kamerlid Grace Tanamal (PvdA) en drs. Agnes
Wolbert, tevens lid van de tweede kamerfractie van
de PvdA en voorzitter van de vaste kamercommissie.
Mede aanleiding voor dit gesprek is een eerdere
uitspraak van Wolbert waarin zij vraagtekens heeft
gezet bij het in stand houden van Molukse wijken
zoals dat in Hoogeveen gebeurt. Tegelijkertijd gaf
zij aan dat er vooral met de bewoners gepraat moet
worden. Dit gesprek, in samenwerking met Tanamal
en de heer dr. E. Rinsampessy van Muhabbat, heeft
onlangs plaats gevonden in het Provinciehuis te

Assen. Het prettige gesprek stond voornamelijk in
het teken van verbinden, samenwerken, netwerken
en iets voor elkaar betekenen.
Tanamal heeft o.a. mantelzorg en vrijwilligerswerk
in haar portefeuille en heeft als missie om Molukse
zaken op de agenda te houden. Uitleg over het
ontstaan van de Molukse wijken dient volgens
haar immer verteld te worden en de emotionele
waarde die de Molukker hieraan hecht. Hierbij
refereerde zij eveneens aan de uitspraak van
Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, die heeft aangegeven op een
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goede manier met de Molukse gemeenschap in
gesprek te blijven. Dit heeft hij bijvoorbeeld gedaan
door een bezoek te brengen aan de Molukse wijk
in Krimpen a/d IJssel met de woningbouw aldaar
en met eigen ogen kunnen zien dat aanpassingen
noodzakelijk zijn. De woningbouw dient dezelfde
zorg en aandacht te schenken zoals dit ook bij
andere huurwoningen gebeurt. Naast huisvesting
zal eveneens ondersteuning geboden worden op het
gebied van de sociaal economische situatie en de
gezondheidssituatie.
Tanamal roept elke Molukker op om niet alleen
actief te zijn binnen de eigen gemeenschap, maar
ook in de regio en zelfs de politiek op te zoeken.
Over genoemde onderwerpen is reeds contact
gelegd met de heer Jacques Tichelaar, commissaris
van de Koning van Drenthe, en Diederik Samsom,
fractievoorzitter en politiek leider. Binnen de fractie
is dit besproken en ondersteuning toegezegd.
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van haar gedane uitspraak. Zij acht het daarom
noodzakelijk dat de rest van Nederland, de
huidige generatie, moet weten wat de Molukse
geschiedenis en gemeenschap inhoudt. Dat
bijvoorbeeld de komst van de Molukkers en de
komst van asielzoekers en vluchtelingen twee
totaal verschillende verhalen zijn. Wolbert looft de
aanwezige Molukse vertegenwoordigers dat de stilte
wordt doorbroken en roemt het initiatief van Kaum
Ama Ama.
Na uitwisselingen van kennis en informatie worden
ter tafel afspraken gemaakt en uit te voeren
actiepunten genoemd. De uitkomst ervan zal
weergegeven worden tijdens een nog te plannen
bezoek aan Hoogeveen van Tanamal en andere
genodigden.
Jan Munster

In reactie op haar uitspraak m.b.t. Molukse
woonwijken heeft Tanamal bij Wolbert aangegeven
wat er speelt en gebeurt binnen de Molukse
gemeenschap. Niet wetende wat het daadwerkelijke
verhaal achter het ontstaan van de Molukse
woonwijken is en niet bewust zijnde van de
emotionele waarde ervan, betuigt Wolbert spijt

UIT INGE HAAR ARCHIEF
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PROVINCIALE STATEN: EEN ANDERE WERELD
Na bijna 12 jaar raadslidmaatschap mag ik mij
sinds maart van dit jaar lid van de provinciale staten
van de provincie Drenthe noemen. Eind maart
stapte ik een heel andere wereld binnen, daar aan
de Westenbrink in Assen. Nu een half jaar later
kan ik zeggen dat ik het erg leuk en boeiend vind
maar om nou te zeggen dat ik alles door heb… dat
gaat nog wel even duren. De verschillen met het
raadslidmaatschap zijn behoorlijk. De onderwerpen,
de wijze van behandeling, de mores in de Statenzaal,
omgang met elkaar, etc; alles is anders. Het is even
wennen.
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De PvdA-fractie is een stuk kleiner dan we jarenlang
in Drenthe gewend waren, zeven personen maken er
deel vanuit. Vier nieuwelingen en drie oudgedienden.
Een forse vernieuwing dus, op alle fronten. En nog
maar één vertegenwoordiger in het college, ook dat
is nieuw voor Drenthe en vooral voor ons.
Het betekent dat we op zoek moesten naar
een nieuwe positie in de Staten, naar nieuwe
verhoudingen. Omdat de volledige Staten met 41
leden voor meer dan 50 procent is vervangen, geldt
dat laatste overigens voor bijna alle fracties.
In mijn portefeuille heb ik de thema’s Ruimte,
Mobiliteit en Infrastructuur. Mooie onderwerpen
die ook vaak voorbij komen. En je komt nog eens
ergens. Ik heb het gevoel dat ik Drenthe nu pas leer
kennen!

Een ieder van ons is contactpersoon met één of
meerdere lokale PvdA-fracties. Zelf heb ik gekozen
voor Coevorden en Hoogeveen. Daarnaast hebben
we recent geïnventariseerd bij leden die op onze
lijst stonden maar niet gekozen zijn, of ze interesse
tonen voor ondersteunende activiteiten voor de
Statenfractie. Gelukkig bleek dat bij een aantal
inderdaad het geval. Meer dan ooit is het zaak dat
we elkaar opzoeken en samenwerken.
Hoogeveense onderwerpen die recent de
Statenagenda hebben gehaald of nog gaan halen
zijn o.a. de kwesties van het IC-station en de
IJsbaan maar ook de sociaaleconomische positie
van Hoogeveen en de zorgen die daarover gedeeld
worden.
Ik hoop u in de komende Rooie Veners op de hoogte
te blijven houden van mijn activiteiten in de Staten!
Hendrikus Loof

Als fractie proberen we goede contacten te
onderhouden met onze achterban in de provincie.

WERKGROEP 60+
We zijn op 17 september j.l. weer van start gegaan
met het seizoen 2015/2016. Onze bijeenkomsten
vinden altijd plaats op de derde woensdag van de
maand van september t/m. april. We doen dit van 10
uur tot 12 uur. Met koffie en thee verzorgd door het
personeel van het Jannes van der Sleedenhuis.

We hebben dus nog maar een bijeenkomst gehad
om ons op te winden, uit te spreken, en van
gedachten te wisselen over de actuele politiek, en
in het bijzonder over de bijdragen van onze pvda
daarin.

We starten altijd met een rondje over de gezondheid
van de aanwezigen en bevragen elkaar over de
afwezigen. We constateren dat onze partij, ,maar
zeker ook onze afdeling Hoogeveen een vergrijzende
club is. Dat brengt ons bij de vraag waarom er niet
meer mensen bij onze bijeenkomsten zijn. Met een
ledenbestand waarvan meer dan de helft 60+ is. Bij
deze zijn jullie opnieuw uitgenodigd om het wel en
wee van onze partij met ons te delen.
De eerste bijeenkomst in werd 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+Iers 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.
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. .
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.
Nu naar de inhoud van deze eerste bijeenkomst.
We hebben alle actuele onderwerpen van dat
moment de revue laten passeren.
De alweer uitgelekte miljoenennota, de troonrede,
die voor ons als volgers van de politiek eigenlijk
weinig nieuws bevatte. We maken ons meer
druk over het optreden van Wilders m.b.t. de
vluchtelingen en het gebrek aan stevig tegengas uit

TURFMOLM
• Manus: ‘Tuurlijk, grenzen dicht. Als Geert
even in het buitenland is!”
• Peter Boosz
• Manus: “Uw geladderde panty’s al weer
uit de grijze bak gevist?”
• Geen Stijl, GeenPeil: Geen heil
• Brabants welkomstcomité voor 		
vluchtelingen zamelt lederhosen en
dirndljurken in.
• Afschaffen Chinese éénkindpolitiek:
goudmijn voor onze melkpoederfabrieken
of overproducerende boeren?
• VW: vuile was
• Driedaagse mantelzorgweek?
• Côte d’Azuur
• Manus: “Carnaval dit jaar gemist? Dan is
er nu Oktoberfest!”
• Poetin: Ik heb scheit aan alles (behalve
Assad, dan....).
• Manus: “Toch niet in die actie van die
enge Jan Roos getrapt, mag ik hopen....?”
• Hillary: Ber nie for president
• Manus: “Aan de peilingen voor de PVV te
zien kan Geen Stijl in een week 300.000
handtekeningen tegen vluchtelingen
binnenhalen.”
• Circus fiscus Herman Renz
• Kredietveroordelaars
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onze partij.
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Hebben wij geen debaters die hem eens een keer
de mond kunnen snoeren, of is ook in onze partij
de mening over vluchtelingen aan het verharden?
Zijn we nog wel sociaal bewogen. Keihard afstand
nemen van Wilders en ook van de VVD en CDA is
toch wel het minste wat een Sociaal Democratische
Partij zou moeten doen als het om vluchtelingen
gaat. Voor ons zijn toch alle mensen gelijkwaardig
en hebben dezelfde rechten op een menswaardig
bestaan nietwaar. PVDA verkiezingsprogramma, en
beginselen van onze partij verkondigen dit. Waarom
kost het dan zoveel moeite om dit hardop uit te
spreken en vooral, om ernaar te handelen.
Verder hebben we ons uiteraard bezig gehouden met
de soap rond Felix Rottenberg en Diederik Samson.
Wat zijn we goed in het bekritiseren van ons zelf en
elkaar. En hoewel Felix een standpunt uitdraagt die
door velen in onze partij wordt gedeeld, doe je dit
als broeders uit hetzelfde gezin, een tikkie anders.
Je spreekt elkaar rechtstreeks aan, en niet via pers of
anderen. Kom op zeg volwassen mensen willen we
toch zijn. Kom dan uit voor je meningen op de juiste
plaatsen en tegen of met de betrokken mensen.
Een slechte beurt voor ons allemaal.
Verder hebben we gesproken over de ellende in deze
wereld. De vele vluchtelingen, oorlogshaarden die
daaraan debet zijn. De doden in de Middellandse
Zee. De nu al beruchte en beroemde foto van een
verdronken kind op een zonnig en toch eenzaam
vakantiestrand van een eiland dat de stromen
mensen niet aankan. Lid van een Europese
Gemeenschap dat meer praat dan doet. Rijkste
Werelddeel ter Wereld mede door onze handelingen
in het verleden, mede veroorzaker van ellende op
deze prachtige Aarde juist door onze handelingen in
het verleden, praat maar en praat maar. Uiteindelijk
toch alleen maar om die soms gestolen welvaart
en rijkdom te beschermen. Voor ons zelf. Het is
een gotspe dat we niet meer kunnen delen. Steeds
minder uitgeven aan ontwikkelingswerk en dat ook
nog laten verdedigen door PVDA ministers. Ga je
schamen dat je zulke zaken op je durft te nemen.
Ditzelfde geldt voor onze staatssecretaris op Sociale

Zaken, Jetta Kleinsma.
die de sociale werkplaatsen om zeep helpt.
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, de toegezegde
plaatsen worden niet gerealiseerd lezen we in de
volkskrant.
En er is al een grote werkloosheid onder mensen
zonder beperkingen. Ook daar komt nog steeds
weinig verandering in, 100.000 banen toch?
Ruim 600.000 aan de kant. Velen solliciteren zich
een slag in het rondte, zonder succes.
En dan geloven dat Vno-NCW juist deze
mensen die verplicht uit de sociale werkplaatsen
moeten uitstromen 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.
Verder snappen we nog steeds 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 horen dit niet. In dat opzicht is er best
wel een groep die het met Felix eens is. Als er
al een conflict dreigt met de coalitiepartner, doet
Samsom nog steeds water bij de wijn. Verdedigt
het kabinetsbeleid als een vice-premier. Niks
pvda-geluid. Dit wordt ons ook nog eens duidelijk
ingewreven door de SP wat een partner zou moeten
zijn in veel zaken. Maar onze partij is niet zo van
samenwerking op links nietwaar? Kom op bundel
eens die linkse kracht vorm eens een blok tegen
rechts. En Vooral tegen de politieke verruwing van de
PVV.
Dit zijn zaken waar we ons als ouderen druk over
maken. Op lokaal niveau vinden we dat we onze
fractie te weinig horen. Andere partijen scoren beter
bij de Hoogeveners, zijn vaker in het nieuws. Kom

op fractie laat je zien aan de mensen. Geef aan waar
je voor staat. Wees duidelijk met een pvda geluid.
Tenslotte.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. Hier valt veel te winnen nu er
zoveel onrust is bij de Politie het Openbaar vervoer.
Prorail, NS. Trek als linkse partijen met elkaar op in
deze zaken. Ook al zijn er misschien ideologische
verschillen, er zijn ook veel overeenkomsten gebruik
ze.

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.
Henk Prigge.

PVDA HOOOGEVEEN TEGEN
OPLATEN BALLONNEN
DVHN | Gepubliceerd op 06 oktober 2015, 21:36

HOOGEVEEN - De PvdA-fractie in Hoogeveen
wil het oplaten van ballonnen bij feestelijkheden
tegengaan. Gelande heliumballonnen richten
volgens de fractie te veel schade aan in de natuur.
Net als grote gemeenten zoals Amsterdam, Arnhem
en Zwolle wil de Hoogeveense PvdA ballongebruik
ontmoedigen. Heliumballonnen landen vaak in
natuurgebieden. Vogels sterven omdat ze verstrikt
raken in de koordjes of omdat ze ballonresten
opeten.
Vergunningen
PvdA-raadslid Ida Gerda Emmens vindt dat de
gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven,
door bij festiviteiten geen ballonnen op te laten.
Ook wil ze burgers bewust maken. ,,Veel mensen
kennen de gevolgen niet. We kunnen ballonnen niet
verbieden, maar het probleem wel bespreekbaar
maken. Bij het verlenen van vergunningen voor
evenementen kunnen we de gevolgen van ballonnen
aankaarten.”

Milieu- en natuurorganisatie IVN is blij met het
initiatief. Leden zien dagelijks de schade die
ballonnen aanrichten. ,,Als wij van de bospaden
afgaan, vinden we vaak ballonnen”, zegt Grietje
Loof, voorzitter van IVN Hoogeveen. ,,Vogels eten
ballonresten op waardoor hun darmen verstopt
raken. Hun eetlust verdwijnt waardoor ze een
langzame dood sterven.”
Biologische ballonnen
Op 15 oktober brengt de PvdA het plan in
op de raadsvergadering. Het tegengaan van
ballongebruik sluit volgens Emmens aan bij
de duurzaamheidsdoelen van de gemeente.
Feestwinkeleigenaresse Greetje Groeneveld ziet
niks in de plannen van de PvdA. ,,Tegenwoordig
kunnen mensen kiezen voor biologisch afbreekbare
ballonnen. Het is dus onzin om meteen al het
ballongebruik te ontmoedigen.”
Emmens twijfelt of de biologische ballonnen en
koordjes volledig afbreekbaar zijn. ,,Maar als dat wel
zo is, dan zou dat een goed alternatief kunnen zijn”,
reageert ze.
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