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Hierbij ontvangt u de najaarseditie van ons clubblad 

de Rooie Vener. Alle schrijvers worden weer bedankt 

en vooral Alinda voor het in elkaar knutselen.

We gaan spannende tijden tegemoet. Dat doen we 

altijd wel maar deze keer staan er veel bijzondere 

zaken kort na elkaar te gebeuren. Om te beginnen 

met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. 

Komen de Amerikanen tijdig tot bezinning of 

wordt het toch The Donald? In december gaan de 

Oostenrijkers dit jaar voor de tweede keer op voor 

hun presidentsverkiezingen en ook daar gaat om een 

heel expliciete keus. Een paar maanden later zijn wij 

in Nederland aan de beurt. Wat gaat het worden? 

Rutte III of Wilders II. Of gaat de PvdA zich toch 

weer oprichten en misschien wel samen met Jesse 

en Emile voor een aangename voorjaarsverrassing 

zorgen?

We weten het niet. Net als dat ik nu nog niet weet 

of de PvdA een lijsttrekker verkiezing gaat houden. 

Op 24 oktober weten we het wel, dan sluit de 

inschrijvingstermijn. En laten we nu op 25 oktober 

een LEDENVERGADERING hebben belegd! Een 

prima gelegenheid om het er met elkaar over te 

hebben. De agenda en bijbehorende stukken leest u 

elders in de Rooie Vener.

Een belangrijk agendapunt is de campagne voor 

de komende TK verkiezingen. Er wordt een eerste 

campagne opzet gepresenteerd door Stan en Ida 

Gerda. De inhoud verklap ik niet maar bij deze 

wil ik u alvast vragen om u aan te melden voor de 

komende campagne en de activiteiten die daaruit 

voortvloeien. Dat kan op 25 oktober maar u kunt ook 

een mailtje sturen naar bestuur@pvdahoogeveen.

nl of even bellen met een bestuurslid (zie voor 

gegevens achterin).

Tot 25 oktober in De Magneet, in het fraaie Krakeel 

(óók PvdA, lees Sterke Jerke!).

Hendrikus Loof, voorzitter.

 

LEDENVERGADERING
PvdA Hoogeveen

Dinsdag 25 oktober 2016
Aanvang 20.00 uur, MFC de Magneet, 

Grote Beer 20 te Hoogeveen

Zie verder op pagina: 3

OMBUDSTELEFOON
Wilt u iets 

aan ons kwijt?

Bel: 06 27 53 25 75

PvdA Hoogeveen

UITNODIGING
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Uitnodiging algemene ledenvergadering PvdA Hoogeveen

Datum:  Dinsdag 25 oktober 2016

Tijd:  20.00 uur

Locatie:  MFC de Magneet

1. Opening

2. Verslag Algemene ledenvergaderin 5 april 2016 *)

3. Concept werkplan 2017 *)

4. Begroting 2017 *)

5. Campagne Tweede Kamerverkiezingen 2017

6. Pzue

7. Thema: Gemeenteraadsverkiezingen 2018, wat moet er in het Verkiezingsprogramma?!

8. Sluiting 

*) zie elders in de Rooievener

AGENDA
Ledenvergadering

Pauze
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NOTULEN
Ledenvergadering | 5 april, 19.30 uur | De magneet

1) Opening
 - Hendrikus opent de vergadering om 19.45 uur en vertelt hoe de avond er uit zal zien.

2) Mededelingen
 -  Er zijn zijn geen mededelingen

3) Verslag 26 oktober 2015
 - Hendrikus vraagt of er nog op- of aanmerking zijn. Dit is niet het geval, verslag wordt goedgekeurd

4) Jaarverslag 2015 van het bestuur
 - Hendrikus vraagt of er nog vragen zijn na aanleiding van zijn verslag in de Rooievener op pagina 6.  
  Dit is niet het geval, het jaar verslag wordt goedgekeurd.

5) Jaarrekening 2015
 - Gert geeft een korte samenvatting van de jaarrekening.
 - Er zijn geen vragen, de jaarrekening wordt goedgekeurd.
 
6) Jaarverslag 2015 van de fractie
 - Inge geeft een korte samenvatting van de dingen die zich op dit moment afspelen in de  
  Gemeenteraad. Er wordt aangegeven dat vooral de discussie over het Museum en de verhuizing hier 
  van naar de bibliotheek erg moeilijk was. Verder waren de scholen in Wolfsbos een belangrijk  
  onderwerp, helaas haalde de motie van PvdA en D66 op het laatste moment geen meerderheid.

7) Verslag van de werkgroep Zorg
 - In de ledevergadering van oktober 2015 waren er veel vragen over de zorg, maar er waren ook heel  
  veel zorgen over de zorg. In deze vergadering is de werkgroep Zorg ontstaan. Een groep mensen dat  
  bestaat uit iemand van uit; de fractie, het bestuur, de ouderenwerkgroep en leden. De gesprekken  
  worden gezellig aan de keukentafel gevoerd en gaan naast de gezelligheid gaat o.a. vraagstukken te  
  aanzien van toegankelijkheid in de zorg in Hoogeveen of zou de zorg zonder bezuinigingen ook  
  goedkoper kunnen?

8) Bestuursverkiezing.
 - Aftredend: Frank Snippe, We bedanken Frank voor al zijn inzet binnen het bestuur en hopen dat  
  hij nog lang actief blijft binnen de Partij. 

 - Aftredend en herkiesbaar: Hendrikus Loof, Hendrikus wordt opnieuw gekozen door de leden.

7) Pauze (ca. 20.45 uur)

8)  In gesprek met: Burgemeester Karel Loohuis 
 - 

9) Afsluiting
 - Hendrikus sluit de vergadering om 21.30
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Inleiding

Het jaar 2017 wordt een belangrijk jaar voor de Hooge-

veense PvdA. We beginnen het jaar met campagnevoeren 

voor onze partij om op 15 maart opnieuw een grote groep 

PvdA’ers de Tweede Kamer in te loodsen. En bijzonder is 

dat we een ‘eigen’ Hoogeveense kandidaat hebben, Stan 

van Eck. Reden te meer om hard aan het werk te gaan!

Een andere belangrijke klus betreft de voorbereiding van 

de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 wor-

den gehouden. Het bestuur is er al mee begonnen maar 

het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst moeten 

beide eind 2017 gereed zijn.

2017 Is in meerdere opzichten een actief jaar en we no-

digen alle leden uit om, samen met ons, mee te werken 

aan realisatie van het werkplan en zodoende de PvdA als 

een goed zichtbare partij in Nederland én in de gemeente 

Hoogeveen ‘op de kaart te zetten’!

Het bestuur van de PvdA, afdeling Hoogeveen.

Samenstelling bestuur

In 2017 streeft het bestuur naar een uitbreiding met 2 á 

3 personen, zodat het totaal op 6 á 7 gaat komen. Het 

bestuur vindt dit nodig om de vele activiteiten die in de af-

deling plaatsvinden op een goede wijze te kunnen volgen 

en, waar nodig, er actief aan deel te kunnen nemen. 

De afdelingsorganisatie

Het bestuur van de afdeling regelt het reilen en zeilen 

van de PvdA Hoogeveen en richt zich vooral op de eigen 

leden, belangstellenden en sympathisanten. Het bestuur 

vergadert maandelijks waarbij alle lopende en te initiëren 

zaken en activiteiten worden besproken. Aan de vergade-

ring wordt ook deelgenomen door de fractievoorzitter.

Leden van het bestuur doen zoveel mogelijk mee in lokale 

werkgroepen en activiteiten, ter ondersteuning maar ook 

ter vergroting van de zichtbaarheid van de PvdA. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

-  maandelijks aanwezigheid in het ombudsuur in  

 De Lekkernij

-  deelname aan campagne- en promotieactiviteiten  

 zoals jaarmarkten

-  bezoek gespreksgroep Ouderen

-  ‘Hotel PvdA’-bijeenkomsten

Daarnaast zijn er af en toe regionale activiteiten die ook 

de aandacht van het bestuur vragen:

-  vergaderingen van het Gewest Drenthe

-  diverse werkgroepen

De raadsfractie mag ook in 2017 op de warme belang-

stelling van het bestuur rekenen. In principe is altijd een 

bestuursvertegenwoordiger bij de fractievergadering 

aanwezig. Daarnaast onderhouden de afdelingsvoorzitter 

en fractievoorzitter een regelmatig contact.

Doelen en activiteiten in 2016:

Leden en organisatie

Het ledenbestand vormt de basis van de afdeling. De 

praktijk is dat het ledenbestand gestaag afkalft. Dat is 

een algemeen beeld waar veel (politieke) verenigingen 

last van hebben. De gemiddelde leeftijd is hoog en jonge 

aanwas is beperkt. En hoewel de PvdA Hoogeveen blij is 

met elk lid en daar ook oog voor wil houden, zal er toch 

nagedacht moeten worden over de organisatiestructuur 

voor de toekomst. 

In 2016 is een eerste kennismakingsgesprek geweest 

met het bestuur van De Wolden. Directe aanleiding was 

het feit dat de gemeenten Hoogeveen en De Wolden in 

een samenwerkingsorganisatie zijn opgegaan waardoor 

het voor de hand ligt dat er gemeenschappelijke thema’s 

opduiken. In 2017 wil het bestuur dit contact intensiveren 

en daarbij ook kijken naar andere afdelingen zoals Meppel 

en Westerveld. Op voorhand is niet te zeggen in welke 

richting deze contacten zich zullen ontwikkelen.

Toch blijft een groot Hoogeveens ledenbestand van be-

lang om de afdeling levend te houden. Maar ook om nieu-

we politieke talenten te ontdekken en te interesseren voor 

het vele werk dat binnen een afdeling gedaan wordt en 

gedaan kan worden. Het bestuur zal daarom ook in 2017 

CONCEPT WERKPLAN 2017NOTULEN
Ledenvergadering | 5 april, 19.30 uur | De magneet

1) Opening
 - Hendrikus opent de vergadering om 19.45 uur en vertelt hoe de avond er uit zal zien.

2) Mededelingen
 -  Er zijn zijn geen mededelingen

3) Verslag 26 oktober 2015
 - Hendrikus vraagt of er nog op- of aanmerking zijn. Dit is niet het geval, verslag wordt goedgekeurd

4) Jaarverslag 2015 van het bestuur
 - Hendrikus vraagt of er nog vragen zijn na aanleiding van zijn verslag in de Rooievener op pagina 6.  
  Dit is niet het geval, het jaar verslag wordt goedgekeurd.

5) Jaarrekening 2015
 - Gert geeft een korte samenvatting van de jaarrekening.
 - Er zijn geen vragen, de jaarrekening wordt goedgekeurd.
 
6) Jaarverslag 2015 van de fractie
 - Inge geeft een korte samenvatting van de dingen die zich op dit moment afspelen in de  
  Gemeenteraad. Er wordt aangegeven dat vooral de discussie over het Museum en de verhuizing hier 
  van naar de bibliotheek erg moeilijk was. Verder waren de scholen in Wolfsbos een belangrijk  
  onderwerp, helaas haalde de motie van PvdA en D66 op het laatste moment geen meerderheid.

7) Verslag van de werkgroep Zorg
 - In de ledevergadering van oktober 2015 waren er veel vragen over de zorg, maar er waren ook heel  
  veel zorgen over de zorg. In deze vergadering is de werkgroep Zorg ontstaan. Een groep mensen dat  
  bestaat uit iemand van uit; de fractie, het bestuur, de ouderenwerkgroep en leden. De gesprekken  
  worden gezellig aan de keukentafel gevoerd en gaan naast de gezelligheid gaat o.a. vraagstukken te  
  aanzien van toegankelijkheid in de zorg in Hoogeveen of zou de zorg zonder bezuinigingen ook  
  goedkoper kunnen?

8) Bestuursverkiezing.
 - Aftredend: Frank Snippe, We bedanken Frank voor al zijn inzet binnen het bestuur en hopen dat  
  hij nog lang actief blijft binnen de Partij. 

 - Aftredend en herkiesbaar: Hendrikus Loof, Hendrikus wordt opnieuw gekozen door de leden.

7) Pauze (ca. 20.45 uur)

8)  In gesprek met: Burgemeester Karel Loohuis 
 - 

9) Afsluiting
 - Hendrikus sluit de vergadering om 21.30
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uiteraard aandacht schenken aan ledenwerving waarbij de 

komende TK-verkiezingen een goede aanleiding vormen. 

Activiteiten

De afdeling organiseert jaarlijks enkele standaardactivitei-

ten en reageert daarnaast op vragen uit de achterban, uit 

de fractie of op basis van actualiteit. Het bestuur  

organiseert in ieder geval een voorjaars- en een najaars-

vergadering, aandacht voor 1 mei en de nieuwjaarsrecep-

tie. 

In 2017 zal er meer gebeuren. Dat heeft uiteraard alles te 

maken met de TK-verkiezingen waarbij het vooral op cam-

pagnevoeren aan zal komen. Daarnaast zullen de voorbe-

reidingen voor 

de GR-verkiezin-

gen in 2018 de 

nodige aandacht 

vragen. Door 

het landelijk 

partijbestuur 

is het volgende 

datumschema 

vastgesteld, hier 

zal de lokale af-

deling zich naar 

moeten en gaan voegen:

* November 2016: 

Afdelingsbestuur bereidt het draaiboek voor de voorbe-

reidingen van de gemeenteraadsverkiezingen voor en de 

besluitvorming erover. 

* Uiterste datum: 21 december 2016: 

De afdelingsvergadering besluit of er wordt deelgenomen 

aan de gemeenteraadsverkiezingen en op welke wijze. 

* Uiterste datum: 21 januari 2017:  

De afdelingsvergadering stelt het draaiboek vast voor 

de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen. 

Daaronder vallen in elk geval de werkwijze bij het opstel-

len van het ontwerpverkiezingsprogramma, de profiel-

schets en de ontwerpkandidatenlijst. 

Ook wordt in deze vergadering besloten of er een leden-

raadpleging wordt gehouden voor de vervulling van de 

positie van de lijsttrekker. Daarnaast wordt besloten of de 

ontwerpkandidatenlijst wordt opgesteld door het afde-

lingsbestuur (eventueel terzijde gestaan door een advies-

commissie) of door een onafhankelijke kandidaatstel-

lingscommissie. Indien gekozen wordt voor het laatste 

dienen de leden door de afdelingsvergadering worden 

benoemd. 

* Februari/maart2017: 

Afdelingsbestuur, dan wel de onafhankelijke kandi-

daatstellingscommissie indien daarvoor gekozen is, stelt 

na overleg met de gemeenteraadsfractie/fractievoorzitter 

de profielschets op van de toekomstige gemeenteraads-

fractie. De profielschets bevat een advies betreffende de 

gewenste samenstelling van de fractie en de eisen waar-

aan de individuele fractieleden moeten voldoen. 

In maart stelt de afdelingsvergadering de profielschets 

van de toekomstige gemeenteraads-

fractie vast. 

* April 2017: 

Aan de leden van de afdeling wordt be-

kend gemaakt in welke periode en voor 

welke datum (maandag 18 september 

2017) men zich kandidaat kan stellen 

en op welke wijze dit moet gebeuren.  

Tevens wordt de vastgestelde profiel-

schets onder de aandacht gebracht. 

* Maandag 18 september 2017: 

Namen van leden die zich kandidaat 

stellen in het bezit van het afdelingsbestuur. De aanmel-

ding dient vergezeld te gaan van een motivatie waarom 

de desbetreffende persoon zich kandidaat stelt. Zodra de 

afdelingssecretaris de aanmelding ontvangt zendt hij de 

interne bereidverklaring en erecode toe aan betreffend lid. 

* Maandag 25 september 2017: 

De door de kandidaten ingevulde en ondertekende interne 

bereidverklaring en gedragscode dienen in het bezit 

van het afdelingsbestuur te zijn. Start door afdelingsbe-

stuur(al dan niet terzijde gestaan door een adviescom-

missie) of onafhankelijke kandidaatstellingscommissie 

van het opstellen van de ontwerpkandidatenlijst. 

* 22 november tot en met 9 december 2017:

Het afdelingsbestuur dan wel de onafhankelijke  

kandidaatstellingscommissie stelt een gemotiveerde 

rangordening op. 

* Uiterste datum: 11 december 2017:

Het afdelingsbestuur zendt het ontwerp- 

verkiezingsprogramma en de ontwerpkandidatenlijst 

aan de leden. Hierbij wordt bekend gemaakt hoe en voor 
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welke datum de leden amendementen kunnen indienen 

op het ontwerpverkiezingsprogramma. Bij de ontwerpkan-

didatenlijst wordt de vastgestelde profielschets meege-

zonden alsmede een toelichting op de kandidaten op de 

ontwerpkandidatenlijst (en alfabetische lijst). 

* Uiterste datum: 25 december 2017:

Afdelingsvergadering waarin: 

- het verkiezingsprogramma dient te worden vastgesteld;

- de kandidatenlijst wordt vastgesteld; 

- besloten wordt of en met welke andere partij(en) een 

lijstverbinding zal worden aangegaan. 

* Vrijdag 27 december 2017: 

Laatste dag van registratie aanduiding 

* Maandag 5 februari 2018:

Officiële kandidaatstelling bij de gemeentesecretarie. 

* Woensdag 21 maart 2018: Verkiezingen leden gemeen-

teraden.

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 be-

naderen van de lokale media via persberichten. Daarnaast 

wordt er 2 tot 3 keer per jaar een eigen afdelingskrant uit-

gebracht (Rooie Vener) en (op verzoek) meegewerkt aan 

de digitale nieuwsbrief die onder verantwoordelijkheid van 

de fractie wordt uitgebracht

Oktober 2016, Hoogeveen

PVDA ZU BESUCH BEI DER KREIS SPD
24. August 2016  

Am vergangenen Freitag begrüßte der Vorsitzende 

der SPD Kreistagsfraktion, Horst Kuhl, Mitglieder 

der Partij van de Arbeid (PvdA) im Mariko in Leer. 

Die niederländische Delegation setzte sich aus dem 

Vorsitzenden der PvdA Drenthe, Jacob Bruintjes, 

Mitgliedern des Provinzparlaments in Drenthe und 

verschiedenen Gemeinderatsmitgliedern aus Hoogeveen 

und Den Wolden zusammen.

Geleitet wurde die Gruppe von Hendrikus Loof, 

Vorstandsmitglied der PvdA und stellvertretender 

Fraktionsvorsitzender im Provinzparlament.

Im Rahmen der allgemeinen Begrüßung erläuterte 

Landrat Bernhard Bramlage die Eckdaten des Landkreises 

Leer und informierte über Herausforderungen und 

Pläne von Politik und Verwaltung. Ein wichtiger 

Punkt war die Entwicklung der Bildungslandschaft 

im Landkreis. Zu dieser Thematik gab es weitere 

Ausführungen durch Monika Fricke, Leiterin der Stabstelle 

Hochschulentwicklung,

Matthias Groote, MdEP und Landratskandidat der SPD 

im Landkreis Leer, ging in seiner kurzen Rede auf den 

gemeinsamen Kampf gegen Extremismus in Europa ein. 

Er wünsche sich ein gemeinsames Vorgehen  auch im 

Rahmen der Ems-Dollart-Region (DER), so Groote.

Anschließend wurde das gemeinsame Mittagessen im 

Klinikum eingenommen, verbunden mit einer kurzen 

Präsentation durch die Leitung des Hauses.

Den Nachmittag nutzten Gastgeber und Gäste zur 

Besichtigung der Evenburg und des Parks.

Zum Abschlussgespräch trafen sich die Politiker im 

dortigen Café. Horst Kuhl verlieh seiner Sorge Ausdruck, 

dass die derzeitige Entwicklung Europas zu einer 

Gefährdung des Friedens in Europa führen könne. „Ich 

finde“ so Kuhl, „die Sozialdemokratie als Friedenspartei 

muss dafür kämpfen, dass Frieden und Freiheit 

erhalten bleiben.“ Sowohl die deutschen als auch die 

niederländischen Sozialdemokraten stimmten ihm zu!

Einigkeit herrschte auch darüber, dass der Austausch 

zwischen der PvdA und der SPD intensiviert werden 

sollten!
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CONCEPT BEGROTING 2017
PvdA afdeling Hoogeveen begroting jaar 2017

Begroting Begroting Werkelijk 
rekening  2017 2016 2015

Inkomsten € € €
8002 Fondsverwerving t.b.v. verkiezingen A 300           -            50               
8003 Contributie politici  2.280        2.280        2.260         
8006 Renteopbrengsten  20             30             6                 
8011 Overige ontvangsten - 50             360            
8100 Afdracht partijbureau B 1.020        1.148        1.404         
8110 Extra afdracht Partijbureau C -            -            -             
8111 Afdracht vanuit verkiezingsfonds C -            -            -             
8112 Inkomsten gezamenlijke activiteiten 300           300           -             

3.620        3.808        4.080         

Uitgaven € € €
4036 Overige vergoedingen/uitgaven  -            -            255            
4500 Drukkosten/mailings 150           150           266            
4507 Vergaderkosten/attenties 120           213           308            
4509  Congresbezoek -            50             -             
4514 Promotie/Campagne D 1.000        685           1.000         
4516 Kantoorartikelen  
4517 Bankkosten 50             40             44               
4519 Webbeheer  -            -            24               
4600 Ledenwerving  D -            -            -             
4601 Ledenbehoud D -            -            -             
4602 Ledenraadpleging  100           150           
4650 Gezamenlijke activiteiten binnen de PvdA 300           400           -             
4651 Gezamenlijke activiteiten buiten de PvdA -            -            -             
4652 Themathische vergaderingen/werkgroepen 300           520           632            
4700 Verkiezingsfonds 2018  gemeentelijk 1.600        1.600        1.600         

3.620        3.808        4.129         

-            -            -49             

opmerkingen:
A verwachting extra bijdragen van leden verkiezingen maart 2017 Tweede Kamer
B schatting jaarlijkse bijdrage hoofdfbestuur  
C nog geen opgaven ontvangen
D Ledenwerving en - behoud overgeheveld naar Promotie/Campagne

9-okt-16

totaal inkomsten

totaal uitgaven

inkomsten minus uitgaven
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Zomaar een bericht in de Volkskrant van 28 september 

jl. “Flirtende D66 en SP zien zich wel samen regeren in 

een nieuwe coalitie”.  Nieuwsgierig geworden las ik het 

artikel. Wat bleek: Alexander Pechtold en Emile Roemer 

hadden  tijdens een “verkennend etentje” in elkaars naar 

regeren smachtende ogen gekeken. En het resultaat is de 

conclusie dat de twee samenwerken na de verkiezingen 

heel goed mogelijk achten. 

De beoogd opvolger van Pechtold, Kajsa  Ollongron was 

er ook bij, dus het was niet zomaar een gesprek….

Als sociaaldemocraat moeten dan gelijk alle alarmbellen 

gaan rinkelen. D66 en SP zeggen volmondig ja op de 

vraag of ze samen in een landelijke coalitie kunnen en 

willen samenwerken. Dat betekent maar een ding: ze 

sorteren voor op een coalitie zonder de PvdA. Hoewel 

het mens- en wereldbeeld van beide partijen nogal 

verschilt,  gedragen ze zich voor de verkiezingen al als 

trouwlustige partners. Het “ja ik wil” wordt zo ongeveer 

van  de daken geschreeuwd. Ongeveer net als PvdA en 

VVD na de verkiezingen deden, maar zij doen het dus 

ervoor. De kiezer weet waar hij/zij aan toe is. Een stem op 

D66 is een stem op de SP en omgekeerd.  Voor de Eerste 

Kamer heb je om een meerderheid te halen minimaal 4 

partijen nodig straks. VVD en CDA kunnen straks gewoon 

aanschuiven. Dan heb je dus een sociaal conservatief 

liberaal christelijke coalitie. We verzinnen er nog wel een 

kleur bij maar al te fraai zal die niet zijn.

Eerlijk is eerlijk. Als PvdA hebben we die aversie voor een 

deel ook over ons zelf afgeroepen. We zijn niet bepaald 

een makkelijke partij om mee samen te werken. De 

achterban lijkt nooit tevreden en ook het actieve kader lijkt 

vooral uit te dragen wat niet bereikt is in plaats van ook 

successen te delen. Daarbij komt dan nog dat in sommige 

steden arrogantie optrad. Nu zien D66 en SP hun kans 

schoon de PvdA naar de zijkant te dirigeren. De SP wil 

bewijzen dat ze regeren kan en D66 wil dol graag zonder 

de PvdA  (omdat de SP zo graag wil, is het daarmee 

makkelijk zaken doen kijk maar naar Amsterdam).

Wij als PvdA staan er bij en kijken ernaar? Nee toch zeker! 

We moeten als PvdA-ers duidelijk maken waarom de partij 

ook NU nog steeds het verschil maakt. Verder moeten we 

fouten durven toegeven, maar het geheugen van kiezers 

is  kort. Een agenda voor de toekomst is belangrijker dan 

verantwoording afleggen voor het verleden, hoe groot die 

verleiding ook is. 

Met aansprekende mannen en vrouwen het PvdA-verhaal 

vertellen. En het komt er nu echt op aan. Als  PvdA 

moeten we echt de grootste op links worden anders zijn 

we onze natuurlijke plek daar en als bestuurderspartij 

naar ik vrees voor lange tijd kwijt.  Kortom: allemaal 

flink aan de bak, we weten waar we het voor doen. En 

uiteindelijk doen we het natuurlijk niet voor onszelf maar 

voor de mensen en ons land.

De enige manier om de PvdA in beeld te houden is door 

een prima uitslag. En dat wordt  tijd. We hebben genoeg 

verloren. Nu weer eens plussen. Dat begint altijd met 

vertrouwen in jezelf en in de partij. En daarnaast hard 

werken en een goede campagne voeren.  Met zijn allen 

aan de bak, uitstralen wat bereikt is en met een agenda 

voor een hoopvolle toekomst het land/de gemeente 

Hoogeveen in. 

En die flirt van D66 en de de SP, ach daar heeft dan 

niemand het meer over na de verkiezingen;-)
 

Wolter Dekker 

FLIRT
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Misschien stond ik in juli of augustus ook bij u op de 

stoep, ‘bedelend’ om een handtekening. Het ophalen 

van honderd handtekeningen van stemgerechtigde 

PvdA-leden is een van de (vele) voorwaarden waar je 

EEN GEZOND HOOGEVEEN  
BEGINT IN DEN HAAG

Als Statenlid ben ik veel op pad in onze provincie. En 

om een beetje vlot van A naar B te komen in Drenthe 

is het bezit van een auto een groot goed. Onder het 

rijden staat de radio meestal aan. Radio 1 of Radio 

Drenthe want die zijn altijd in de buurt. Elk half uur is 

er een nieuwsblok voorafgegaan door en afgesloten met 

reclameboodschappen. Ik ben niet zo van de reclame. 

Meestal is dat het moment waarop ik m’n gedachten 

even de vrije loop laat. Een tijdje terug kwam een wel 

heel bijzondere  boodschap langs en was ik gelijk bij de 

les. Iets met autoverzekeren voor hoger opgeleiden…

Omdat ik er middenin viel kreeg ik het niet helemaal 

mee. Het volgende half uur maar even afgewacht en 

inderdaad: Promovendum biedt een autoverzekering 

voor hoger opgeleiden. De naam Promovendum zei 

me niets en moet u ook maar snel weer vergeten maar 

eenmaal thuisgekomen heb ik de site even opgezocht. 

Het staat er echt: onze doelgroep (hoger opgeleiden dus) 

maakt gemiddeld minder schade en kan rekenen op een 

premiekorting. Daar moest ik wel even over nadenken. 

Zou dat echt zo zijn? Hebben hoger opgeleiden door de 

bank genomen ook niet een duurdere auto? En rijden zij 

daarmee - gewoon-omdat-het-kan – ook niet gemiddeld 

veel harder dan Jan-met-een-lagere-opleiding-en-dus-een-

koekblik? En maken ze met die grote bakken niet veel 

vaker grote brokken? Ik kwam er niet helemaal uit. 

’s Avonds thuis voor de buis en weer 

reclameboodschappen. Ik dook in de krant maar opnieuw 

schrok ik op: daten voor hoger opgeleiden. Meteen een 

en al interesse heb ik opnieuw m’n iPad erbij gepakt. 

Ik kwam uit bij Parship en ook daar staat het gewoon: 

Dating voor hoger opgeleiden 

is in de regel voor mensen 

met een afgeronde HBO 

opleiding of hoger, welke ook 

werken en een levensstandaard 

hebben op een dergelijk niveau. Dus je komt niet in 

aanraking met langharig werkschuw tuig, motorbendes, 

voetbalhooligans of andere ongeregelde types.

En ook hier moest ik weer over nadenken. Dit kon toch 

geen toeval meer zijn. Is dit nu het directe gevolg van 

de verguisde tweedeling in onze samenleving? Is die 

tweedeling nu een feit? De markt springt er in ieder geval 

op in. Wat staat ons nog meer te wachten? Winkelen 

met hoger opgeleiden? Uitgaan met hoger opgeleiden? 

Fietsen met hoger opgeleiden?

Een tijdlang na deze media-ervaringen volgde ik 

columns, commentaren en nieuwsrubrieken met meer 

dan gemiddelde belangstelling. Er zou vast en zeker een 

opiniemaker opstaan die roept dat dit allemaal niet kan. 

En dat er niets mis is met mensen die misschien lager 

opgeleid toch een autootje hebben, daar heel zuinig op 

zijn en nooit brokken maken. Tenzij ze van achteren 

worden aangereden door een patjakker in een grijze Audi. 

Of dat het heel verrijkend kan zijn om twee verschillende 

opleidingen op hetzelfde kussen te laten plaatsnemen 

zonder dat de hoger opgeleide de volgende dag moet 

vrezen voor zijn creditcard, mobieltje en autosleutels. 

Maar ik ben geen kritische noot tegengekomen, daarom 

doe ik het maar.

Ik kies voor een inclusieve samenleving. Iedereen doet 

mee en doet er toe. Niks geen geouwehoer met hoger dit 

en lager dat. Verschillen zijn er om te overbruggen, niet 

om reclame mee te maken!
 

Hendrikus Loof

HOGER OPGELEIDEN
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Mannen Vrouwen

1981 2014 1981 2014

Levensverwachting 72,7 79,3 79,9 83,3

Jaren zonder chronische ziekte 54,5 46,9 53,9 40,7

als potentieel Tweede Kamerlid aan moet voldoen. Een 

andere voorwaarde is het schrijven een opiniërend artikel. 

Mijn motivatie om de politiek in te gaan en nu te proberen 

mijn vleugels uit te slaan naar ‘Den Haag’ heb ik verwerkt 

in dat artikel. Onderstaand leest u een bewerking van het 

artikel.

Uiteindelijk is het maar weinigen gegeven de 

kandidatenlijst te halen. Wat ik doe als het niet Den 

Haag wordt? Dan blijf ik me uiteraard vol enthousiasme 

inzetten voor een gezond(er) Hoogeveen!

Iedereen gezond 100 

Het lijkt zo mooi: in de toekomst wordt iedereen 

misschien wel 100 jaar oud. De winst zit echter uitsluitend 

in extra ongezonde jaren en er zijn grote verschillen 

tussen laag- en hoogopgeleiden. Dat vraagt om een 

deltaplan gezondheid en een nieuwe verheffing.

We worden steeds ouder, maar het zijn vooral 

(dure) geneesmiddelen en medisch technologische 

ontwikkelingen die ons langer in leven houden. Het aantal 

jaren dat we zonder chronische ziekte door het leven 

gaan, neemt zelfs af! De ‘bonus’ bestaat vooral uit extra 

ongezonde jaren.

(bron: CBS Statline)

In 2030 zal de leeftijdsverwachting nog verder gestegen 

zijn (mannen 82 jaar, vrouwen 84 jaar). Nederland zal 

dan echter ook zeven miljoen mensen met een chronische 

ziekte kennen. Als we niets veranderen…

Medische reflex 

De zorg in Nederland is goed geregeld en van een hoog 

niveau. Wat slecht geregeld is, is het voorkomen van zorg. 

We zijn toe aan een transitie van zorg naar gezondheid. 

Zorg is achteraf, gezondheid bevindt zich aan de 

voorkant.

Misschien is onze zorg wel tè goed. 

Verouderingswetenschapper David van Bodegom 

spreekt van ‘medische reflex’. Zodra iemand iets dreigt 

te mankeren, bestaat de medische reflex uit pillen, 

snijden of hulpmiddelen. Goed bedoeld, maar soms 

contraproductief. 

Een voorbeeld. Het installeren van een traplift leidt 

ertoe dat mensen inactiever worden en eerder in een 

rolstoel belanden. Door het installeren van zogenaamde 

tussentreden, kan de trap vaak nog wel zelfstandig 

beklommen worden en blijft iemand in beweging. En 

mooi meegenomen: tussentreden kosten beduidend 

minder dan een traplift.

Bewegen is een krachtig medicijn zonder bijwerkingen, 

maar artsen zijn niet opgeleid om beweegadvies te geven. 

Net zoals artsen (te) weinig over voeding weten. Gezonde 

visvetzuren hebben bij reumatoïde artritis mogelijk meer 

effect dan chemische ontstekingsremmers. 

Welvaartsziekten bestaan niet 

We moeten af van het idee dat gezondheid niet 

beïnvloedbaar is. Tegelijkertijd moeten we ervoor waken 

dat ziekte gezien wordt als een kwestie van schuld. 

De grote invloed die leefstijlfactoren hebben op de 

gezondheid mag niet leiden tot ‘eigen schuld, dikke bult’ 

of tot het belonen van gezond gedrag met bijvoorbeeld 

een korting op de zorgpremie.  

Beïnvloedbaar is 

niet hetzelfde als 

verwijtbaar. Diabetes, 

hoge bloeddruk en hart- 

en vaataandoeningen 

noemen we welvaartsziekten, maar klopt dat wel? Deze 

ziektebeelden komen significant vaker voor bij mensen 

met een lagere sociaaleconomische status. Neem 

overgewicht. Van de laagst opgeleiden heeft 65 procent 

matig of ernstig overgewicht. Bij de hoogstopgeleiden is 

dit 35 procent.

En wat denkt u hiervan:

•	 laagopgeleiden leven zes jaar korter dan 

hoogopgeleiden; 

•	 laagopgeleiden leven twintig jaar minder in goed 

ervaren gezondheid dan hoogopgeleiden.

Laat deze twee zinnen maar eens goed op u inwerken. 

Dit kunnen en mogen we als sociaaldemocraten niet 

accepteren! De verschillen worden veroorzaakt door 



12

Graag wil ik verslag doen van de ledenvergadering die 

17 september in Westerbork is gehouden.  Er werd kort 

teruggekeken naar het proces rond het aftreden van 

gedeputeerde Ard van der Tuuk en het aantreden van 

gedeputeerde Cees Bijl. Jacob Bruintjes blikt kort terug 

op het proces. Het bestuur was niet voorbereid op zo’n 

crisis. En dan gaan dingen fout. Vanuit de zaal werd 

opgemerkt door iemand dat hij nog steeds gemengde 

gevoelens heeft bij het proces rond het aftreden. Gelukkig 

kon er ook gemeld worden dat Ard net benoemd was 

tot waarnemend burgemeester van Grootegast. De 

vergadering wenste Ard veel succes.

Belangrijkste punt op de agenda was de 

bestuursverkiezing. Alle bestuursleden hadden om 

uiteenlopende redenen hun functie beschikbaar gesteld. 

Een deel van de bestuursleden was herkiesbaar en er 

waren nieuwe kandidaten. In totaal waren er 9 kandidaten 

en het voorstel was om 7 bestuursleden te kiezen. 

Aan het begin van de vergadering deed Gert Huijgen een 

oproep en vroeg waarom we niet een bestuur zouden 

kiezen van 9 mensen. Deze mensen willen zich allen 

inzetten voor de partij en dit moeten we koesteren. Ook 

geografisch gezien is het een prima afspiegeling van het 

gewest, aldus Gert. Er was nog enige discussie over dit 

voorstel. Na een voorstelronde van alle kandidaten heeft 

de vergadering besloten tot een bestuur van negen leden. 

Voorzitter, Secretaris en penningmeester zijn in functie 

gekozen.  De samenstelling van het bestuur is als volgt: 

Jacob Bruintjes (voorzitter), Albert Huizing (secretaris), 

John Hofmeijer (penningmeester), Wim Boonstra, 

Mark Turksma, Johan Rumahloine, Henk van de Rijt, 

Marloes Oostindie en Wietze de Wind. In de persoon 

van Johan Rumahloine heeft Hoogeveen weer een prima 

vertegenwoordiger. We wensen het nieuwe bestuur veel 

succes.

Roelof Koops

GEWEST

kennis, leefstijl en omgevingsfactoren. Zwaardere 

arbeidsomstandigheden en minder gezonde woningen 

spelen een rol. Sportdeelname kan belemmerd zijn door 

onvoldoende financiële middelen.

Heldere regie overheid 

Er ligt nadrukkelijk een taak voor politiek en overheid 

om de gezondheidsverschillen tussen verschillende 

bevolkingsgroepen te verkleinen. 

Om de zorg weer betaalbaar te maken, moeten we 

andere wegen in slaan. Van alle hart- en vaatziekten 

wordt negentig procent veroorzaakt door een ongezonde 

leefstijl. Roken is verantwoordelijk voor 86 procent van de 

kosten van longkanker en voor 79 procent van de kosten 

van COPD. De helft van de kosten van diabetes is toe 

te schrijven aan overgewicht. En inactiviteit is voor 24 

procent verantwoordelijk voor de kosten van beroertes. 

Het begint met voedselonderwijs op de basisschool, maar 

eindigt zeker niet met het aanpassen van het curriculum 

van artsenopleidingen. Het slechten van de drempels 

naar gezonde keuzes waar het voeding, beweging en 

gedrag betreft, vraagt om een totaalaanpak. Een heldere 

regie vanuit de overheid is daarvoor een voorwaarde.

Nieuwe verheffing 

Belangrijker dan het terugdringen van kosten, is 

de drijfveer mensen langer gezond te houden. Een 

ongezonde leefstijl zorgt voor veel onnodig lijden. 

Iedereen heeft recht op even grote kans op een goede 

gezondheid. Tijd voor een deltaplan gezondheid. Tijd voor 

een nieuwe verheffing.

Stan van Eck
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Mede geïnspireerd door het werkbezoek van PvdA-

Kamerlid Otwin van Dijk is de fractie actief aan de 

slag gegaan met het onderwerp toegankelijkheid. Dat 

resulteerde onder meer in een raadsbreed ondersteunde 

motie.

De Tweede Kamer heeft eind januari 2016 besloten het 

VN-verdrag van Rechten van Mensen met een Beperking 

te ratificeren. Dat was vrij laat, maar liefst 164 landen 

gingen Nederland al voor. Het goede nieuws is dat we 

in Nederland een stuk verder gaan dan het verdrag. 

In Nederland is toegankelijkheid de 

(wettelijke) norm, ontoegankelijkheid is 

de uitzondering.

Gelijke rechten

Het verdrag voor de rechten van mensen 

met een beperking gaat over veel 

meer dan toegankelijkheid; het is een 

burgerrechtenverdrag, gericht op gelijke 

rechten voor mensen met en zonder een beperking.

Toegankelijkheid is ook meer dan dat rolstoelers 

ergens in of door kunnen. Het gaat bijvoorbeeld ook 

om mensen met slecht zicht of gehoor. Ook moet er 

aandacht zijn voor de belemmeringen die mensen met 

een verstandelijke beperking of psychische aandoening 

ervaren. Toegankelijkheid gaat soms over een plankje 

voor een drempel, maar het gaat ook over (vol)waardige 

deelname.

8.250 Hoogeveners

Ongeveer vijftien procent van de Nederlandse bevolking 

heeft een beperking. Op een inwonertal van 55.000 betreft 

het 8.250 inwoners van onze gemeente. Toegankelijkheid 

raakt ook partners, begeleiders en andere mensen in de 

omgeving. En uiteindelijk heeft iedereen baat bij een 

goede toegankelijkheid.

In de motie wordt het college opgeroepen voor 1 

november een Hoogeveense Agenda Toegankelijkheid 

op te stellen. In overleg met de doelgroep en hun 

organisaties moet het college knelpunten, wettelijke 

plichten, financiële middelen en bestaande goede 

voorbeelden inventariseren. Binnenkort komen we met 

nieuwe initiatieven op dit belangrijke thema.

Stan van Eck

PVDA-MOTIE TOEGANKELIJKHEID 
RAADSBREED AANGENOMEN
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Dichtbij huis.

Over ‘Europa’ is genoeg te schrijven, over ‘Den Haag 

‘ evenzo. Moet Diederik blijven ?, veel over/voor te 

zeggen, ‘Zorg’ is grote zorg. Toch nu maar niet over 

deze onderwerpen. Blijf maar eens dicht bij huis.                                   

Zaterdag 17 september werd feestelijk gevierd dat het 

WOP (wijkontwikkelingsplan) KRAKEEL tot een afronding 

kwam. De wijk is weer bij de tijd gebracht. Nieuwbouw, 

renovatie van veel woningen, fietsbrug over het kanaal, 

De Magneet, de Meteoor,  vernieuwd winkelcentrum, 

een tweede supermarkt, het Jannes, veel om trots op 

te kunnen zijn. Feest dus met toespraken,  kraampjes 

met lekkere dingen en de onthulling van een leuk beeld. 

Er was wel veel tekst nodig om de symboliek van het 

kunstwerk uit te leggen. Ik begreep dat  het ging om de 

aankondiging van een nieuwe lente, een nieuw begin. Dat 

is al goed te merken want de aantrekkingskracht van de 

wijk blijkt al weer beduidend groter . ‘Nu er een nieuwe 

Lidle is zoek ik een woning bij jullie in de buurt’, zei een 

kennis. Lang geleden,  was ik als Statenlid op werkbezoek 

in Krakeel. Duidelijk was toen dat er nodig wat, veel, 

moest gebeuren. Daarna later als raadslid ook vele malen 

bij allerlei bijeenkomsten in de wijk. Langzaam maar 

zeker kwamen plannen op tafel, kwam het WOP tot stand. 

Juli 2000 gaf wethouder Punt het startschot voor het 

begin van de grootschalige herstructurering. Vele hobbels 

en vertragingen ( 5 jaar!) maar het is gelukt.  Toen ik aan 

het eind van de morgen blij en trots naar huis wilde gaan 

liep ik tegen een groene sta-tafel aan met daarbij mannen 

met groene T-shirts. Bij die tafel een schoolbord met de 

tekst ‘KRAKEEL KLAAR?”. Het triggerde me, dwong me 

in discussie te gaan en te vertellen van de langdurige, 

moeizame weg. Vertelde ook dat als er éen partij is 

geweest die zich heel hard gemaakt heeft voor het WOP, 

het de PvdA is. Soms had de PvdA fractie het gevoel dat 

ze zich het vuur uit de sloffen moest lopen om andere 

partijen te overtuigen.   Ik kan het dan ook zeer waarderen 

dat Arnoud Bottenheft (radio Hoogeveen, was eerder 

VVD raadslid)  een huidig VVD raadslid corrigeerde met 

‘Krakeel is het kindje van de PvdA’. Ik had dat bij de sta 

-tafel ook zo verteld. Kwam er pas later achter dat  de 

statafel  bemand was door CDA raadsleden.………                  

Jerk Otten, 30 september 2016

Beste partijgenoten, 

Hier zou iets moeten komen uit de werkgroep 60+ van 

onze afdeling. Maar we zijn pas weer gestart er is nog 

maar 1 bijeenkomst geweest in september. Een aantal 

vaste deelnemers waren nog met vakantie waaronder 

ondergetekende. Dus is het moeilijk aan te geven waar we 

ons intensief mee bezig gaan houden dit seizoen. Maar 1 

vast item kunnen we nu al wel noemen. 

Tweede Kamerverkiezingen, en wat dit gaat betekenen 

voor een land waarin de tegenstellingen en de onvrede 

met de politiek steeds sterker worden. En populisme hand 

over hand toeneemt.

We gaan dus op weg naar de verkiezingen in 2017. De 

eerste oprispingen van de partijen zijn al reeds naar 

buitengekomen. D66 vrijt voorzichtig met SP, VVD sluit 

niemand uit zoals gewoonlijk. Er komen steeds meer 

rechtse partijen bij. Dringen geblazen dus. 

En allemaal willen profiteren van de onvrede onder de 

burgers, en helaas onvrede met de politiek is er. En je 

kan niet roepen als kamer, hoe is dit tocht mogelijk? 

We werken zo hard voor het land. Nee, het geloof in de 

politiek is al langere tijd zoek. En ook deze regeerperiode 

heeft dit verder afnemende geloof in de politiek niet 

kunnen keren. Niet met resultaten. Hoewel ze zich daar 

graag op zouden willen laten voorstaan. 

Als PVDA zijn we mede verantwoordelijk voor onvrede 

en het feit dat mensen zich afkeren van de politiek. Ook 

STERKE JERKE

60+ GROEP
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wij hebben beloftes gedaan en niet waar gemaakt. En we 

hebben te vaak geroepen dat het zonder ons nog slechter 

was geweest met de BV Nederland. 

Als ouderengroep hebben we ons meermaals laten 

horen over deze onvrede en de onzichtbaarheid van de 

sociaal democratische standpunten van onze partij. Onze 

voorman zat hiervoor toch specifiek in de kamer? Maar 

inde ogen van de 60+  groep gedroeg hij zich meer als 

16e minister. En verdedigde hij te vaak naar onze mening 

het kabinetsbeleid. We hadden een kritischer opstelling 

verwacht van onze fractieleider en de fractieleden.

Als PVDA staan we steeds niet goed in de peilingen. We 

hebben dit eerder beleefd. Maar zo als het er nu naar 

uitziet zullen we verschrikkelijk hard moeten werken om 

tot de grote partijen van Nederland te blijven behoren. We 

worden voorlopig in de peilingen links en rechts voorbij 

gestreefd.

Dit mag dus geen werkelijkheid worden. Werk aan 

de winkel voor iedereen die de partij een warm hart 

toedraagt. Werk voor alle leden. Met z’n allen de straat 

op en laten weten. Dat onze partij nog steeds ergens 

voor staat. En ja toegeven dat het allemaal beter had 

gekund de afgelopen jaren. En vooral niet aan komen 

met: zonder ons was het nog slechter geweest. Nee, wees 

eerlijk en geef aan wat we wel en niet bereikt hebben uit 

ons verkiezingsprogramma. Leg maar uit waarom wel en 

waarom niet.

Uiteraard zal ook na de verkiezingen er slechts een 

coalitieregering mogelijk zijn. Maar als we daar bij willen 

zijn en invloed uit willen oefenen op de toekomst van dit 

land, dan zullen we hard aan de bak moeten. 

We zullen een goede leider moeten kiezen die ons kan 

enthousiasmeren, voor deze verkiezingen. Strijd binnen 

de gelederen van ons kader past daar niet bij. Het gaat 

niet om de verdeling van baantjes, nee het gaat om het 

behoud van sociaaldemocratische waarden, waar eens 

deze partij mee groot is geworden. 

Er zijn nog steeds mensen die niet mee kunnen profiteren 

van een beetje welvaart. Er zijn nog steeds misstanden in 

de zorg. Werkgevers hebben nog steeds veel meer macht 

dan werknemers. Vakbonden zijn nog steeds noodzakelijk. 

En beste pvdaleden, vroeger waren dat onze partners, 

vormden we samen een links blok als het nodig was. We 

gingen met zijn allen nog wel eens de straat op als er actie 

vereist werd. 

De laatste tijd lijkt het alsof De SP die rol van ons heeft 

overgenomen. Kunnen we dan nog steeds niet door één 

deur met hen? Moeten alle mensen die pretenderen te 

staan voor socialisme en sociaaldemocratie dan niet de 

handen in een slaan en eindelijk gaan samenwerken? 

Hou op met elkaar te verketteren. Kijk om je heen. Luister 

naar de straat. En vooral praat met ze. Niet om ze te 

overtuigen van je gelijk. Maar om te begrijpen wat de 

werkelijke wensen en behoeftes zijn. Kom op!!!

Als we op deze manier te werk durven gaan liggen 

er wel degelijk kansen om uit het slob te komen. We 

kunnen samen met alle linksen in de land wel degelijk 

een vuist maken tegen rechts en het populisme. Aan 

de ouderengroep zal het niet liggen. Die zijn nog altijd 

kritisch positief. En dragen met trots de waarden van de 

Sociaaldemocratie uit.

Namens de ouderengroep. 

Henk Prigge

PS. In juli heb ik per e-mail een oproep gedaan voor een 

grotere deelname aan onze bijeenkomsten.

Of dit resultaat heeft gehad weet ik op dit moment niet. 

Maar graag herhaal ik hierbij de uitnodiging aan de oudere 

leden om mee te doen.
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OPROEP/GEZOCHT/GEVRAAGD
Wij hebben uw e-mailadres nodig!
 
PvdA Hoogeveen geprobeert haar achterban snel 

van  de juiste informatie te voorzien middels een 

digitale nieuwsbrief. Helaas missen wij nog veel 

email adressen 

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

SDAP
 
PvdA Hoogeveen wil graag haar archief uitbreiden 

met spullen van de SDAP. Het liefst spullen die 

hier uit de omgeving komen.

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

Over de kracht van water wordt vaak met respect 

gesproken. Haar kracht laat ze vaak zien in de meest 

donkere bladzijden van onze geschiedenis. We hoeven 

alleen maar te denken aan de Waternoodsramp in 1953.

Toch heeft het water, gelukkig maar, ook heel veel mooie 

kanten. Daar mag ik me namens de PvdA al bijna twee 

jaar mee bemoeien. Eerst binnen het waterschap Reest 

& Wieden en vanaf 1 januari dit jaar voor het nieuwe 

waterschap 'Drents Overijsselse Delta'. Je zou die naam 

maar in chocoladeletters winnen. Dan eet je gewoon tot 

5 december volgend jaar. Een waterschap dat van Assen, 

via Hoogeveen en Meppel, richting Overijssel gaat. 

Kampen, Zwolle en Deventer met de IJssel en Vecht erbij. 

Het is er wel boeiender op geworden.

Veel mensen vroegen me ook hoe het me beviel na acht 

jaar in de gemeenteraad. Om in watertermen te blijven, 

het waterschapswerk kabbelt rustig voort. Als PvdA 

hebben we gestreden voor het behoud van het laatste 

hoofdkantoor van een waterschap in Drenthe. We hebben 

zelfs tegen 'Zwolle' als vestigingsplaats gestemd. Maar 

helaas zijn er altijd weinig mensen in de politiek die tot 

het laatst hun rug recht houden. Het 

doet me nog steeds zeer als ik Meppel 

voorbij rijd voor de vergaderingen 

in Zwolle. Een gemiste kans. We 

kwamen als PvdA nog even goed in 

het nieuws m.b.t. de nestlocaties 

voor de ijsvogels, het symbool van 

het voormalige waterschap 'Reest en 

Wieden'. Gewoon een initiatiefvoorstel schrijven volgens 

de filosofie van Cruijff: ' Als je niet schiet kan je ook niet 

scoren '. Politiek hoeft niet zo moeilijk te zijn.

Verder zijn we zeer alert op het behoud van het 

minimabeleid. Dat is de komende jaren, zoals het nu 

lijkt, zeker gesteld. Datzelfde geldt voor internationale 

samenwerking. De WMD-affaire heeft ons wel wakker 

geschud maar als sociaal-democraten weten we dat de 

wereld groter is dan ons landje achter deze zeedijken. En 

last but nog least, de lasten voor de 'ingezetenen', u en ik, 

in ons gebied gaan dit jaar met 6% omlaag. 6% omlaag. 

U leest het goed ja. 

De komende jaren blijven interessant. Veel dossiers 

zullen nog boven water komen. Ik zal u via de Rooie 

Vener op de hoogte blijven houden. Mocht er iets zijn, 

schroom niet om contact te zoeken. Ik woon nog steeds 

in Hollandscheveld !

Hartelijke groeten, Uw rode watergeus, Mark Tuit

Algemeen Bestuurslid waterschap 'Drents Overijsselse Delta' 

LANGZAAM HOLT DE  
DRUPPEL DE STEEN UIT
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Over enkele maanden gaan we weer naar de 

stembus. Op 15 maart zijn er verkiezingen voor 

de Tweede Kamer. Samen en met elkaar gaan we 

de komende maanden campagne voeren. Daarbij 

hebben we ook uw steun nodig. Niet alleen fysiek 

door een actieve deelname maar ook financieel. 

Onze penningmeester heeft uiteraard goed z’n best 

gedaan om een campagne budget bij elkaar te sparen 

maar het kan altijd meer. We willen graag weer met 

mooi materiaal (rozen!) de kiezers verleiden en 

overhalen PvdA te stemmen. Daarom 

vragen wij van iedereen die het kan 

missen een extra financiële  bijdrage. 

Helpt u mee! De bijdrage kan worden 

gestort op rekeningnummer : NL25 

RABO 0117544302 van de PvdA afdeling 

Hoogeveen. 

Hartelijk dank, het bestuur van de PvdA 

Afdeling Hoogeveen OP
RO

EP

De gemeente Hoogeveen dreigde afgelopen zomer 

een aantal supermarkten met een geldboete

als ze nog eens stiekem op zondag open zouden 

gaan, Wij bivakkeerden toen in de buurt van Rolde. 

De plaatselijke supermarkt was gewoon open op

zondagmiddag, geen probleem. Van Zuidwolde tot 

Zuidlaren zijn supermarkten op zondag open,

behalve in Hoogeveen.

In Nederland kennen we de Biblebelt, een strook die 

diagonaal door Nederland loopt van Zeeland via de 

Veluwe tot aan Staphorst, dan eventjes niks en dan 

komt Hoogeveen als een christelijk eiland temidden 

van Drentse vrijzinnigheid. Dat is al heel lang zo. Ik 

weet niet anders. In mijn jeugd ging ik op zondag 

naar het voetbal in het Spaarbankbos, daar speelde 

voetbalvereniging Hoogeveen. Het Spaarbankbos 

was toen gemeente Ruinen.

Zwemmen deden we op zondag in Dwingeloo. Later 

gingen we dansen op zondag in Zuidwolde of

Zuidlaren of Zwinderen (Cuby en de Blizzards op 

zondagmiddag, dat waren nog eens tijden!).

Het was de tijd dat ik ooit op de Vara radio 

de uitspraak hoorde “Het was er zo stil als de 

Hoofdstraat van Hoogeveen op zondagochtend”.

Die tijd is voorbij. Je kunt tegenwoordig op zondag 

zwemmen en voetballen en misschien zelfs wel

dansen in Hoogeveen en, een keer in het jaar, dat 

fantastische loopspektakel de Cascaderun.

Maar naar de supermarkt is kennelijk nog net een 

brug te ver.

“Liberale” Hoogeveense middenstanders vinden dat 

de lokale overheid zich er helemaal niet mee

moet bemoeien, het aan de ondernemers zelf 

moet overlaten. Dat is een misvatting. Een lokale 

overheid heeft het volste recht over dit soort zaken te 

beslissen. Het is echter zeer de vraag of het

een verstandige beslissing is van de Hoogeveense 

gemeenteraad. Enige vrijzinnigheid zou Hoogeveen 

goed doen, zo goed gaat het niet in Hoogeveen in 

sociaal-economisch opzicht. Mensen moeten zich 

hier op hun gemak voelen. Hier met plezier willen 

wonen en werken. Dat hebben ze in Zwolle beter 

begrepen. Daar is wel besloten om openstelling van 

supermarkten op zondag mogelijk te maken. De 

ChristenUnie heeft daar de moed gehad om voor te 

stemmen, ondanks, waarschijnlijk, veel tegenstand 

in eigen kring

Die moed ontbreekt in Hoogeveen. Individuele 

raadsleden komen niet verder dan het off the record

vertellen dat het wat hun betreft geen probleem is, 

maar ja de achterban. Of, nog erger, dat ze als

voormalig supermarktmanager voor zijn maar als 

wethouder tegen omdat ze nou eenmaal bij het

kruisje getekend hebben. In Nederland zien we altijd 

de worsteling tussen koopman en dominee. Ook in 

dit geval. Uiteindelijk wint altijd de koopman. Ook in 

Hoogeveen. Let maar op.

Wijnhout Punt.

NOOIT OP ZONDAG
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Net voor de zomer heb ik het initiatief genomen om als 

provincie een Binnenstandsfonds op te richten. Tijdens 

de Algemene Beschouwingen in juli heb ik, samen met 

andere partijen een motie met dit doel ingediend. De 

motie is met brede steun aangenomen. 

Met een binnenstadsfonds kunnen gemee 

nten geholpen worden die hun binnensteden willen 

verbeteren en bijvoorbeeld wonen en cultuur willen 

toevoegen. Het College van GS heeft de motie 

overgenomen en in de begroting voor de komende jaren 

13 miljoen opgenomen. Een goed en snel resultaat van 

onze inspanningen.

De binnensteden in Drenthe staan onder druk, met name 

de winkelsector heeft het moeilijk. Tegelijkertijd zien 

we ook een groeiende belangstelling van mensen om in 

aantrekkelijke binnensteden te wonen en te verblijven. 

Daar ligt voor de komende jaren dan ook een belangrijke 

uitdaging. Gemeenten moeten samen met ondernemers, 

vastgoedeigenaren, bewoners en betrokkenen aan het 

werk. Inzet: de binnensteden aanpassen aan de eisen 

en kansen van nu en morgen. In verschillende Drentse 

steden wordt daar inmiddels al hard aan gewerkt. Zo werd 

deze bekend dat Meppel en Assen de komende jaren 2017 

fors gaan investeren in de leefbaarheid van de binnenstad.

Op voorstel van de PvdA komt de provincie nu ook te 

hulp. Het College van Gedeputeerde Staten stelt voor bij 

de begroting van 2017 de provinciale investeringsagenda 

uit te breiden met 25 miljoen euro. Dat geld is 

bedoeld voor een aantal nog uit te werken projecten 

waar de provincie een bijdrage aan wil leveren. Het 

Binnenstadsfonds is een van deze projecten. Voor de 

herontwikkeling van de centra van Hoogeveen, Emmen, 

Meppel, Assen, Roden, Beilen en Coevorden wordt circa 

13 miljoen euro uitgetrokken.

Ik vind het fijn dat dat GS zo snel haar 

verantwoordelijkheid neemt. Gemeenten en andere 

partijen krijgen hiermee een steun in de rug om hun 

binnensteden een impuls te geven. Voor bewoners en 

ondernemers een goede zaak, maar ook voor Drenthe als 

geheel. Zo blijft onze provincie voor toeristen en andere 

bezoekers een aantrekkelijke bestemming.

Hendrikus Loof

PVDA-MOTIE BINNENSTADSFONDS 
LEVERT 13 MILJOEN OP
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TURFMOLM
• Diane James: UKIP-lijder

• Erdogang

• Yahoo ‘ns effe.....

• Ergdogan

• Manus: Staan die digitale zorgdossiers  

 nog niet op WikiLeaks dan?

• Erdogangster

• Manus: Naast een verdienmodel krijgen  

 de banken nu ook een verdunmodel.

• Erdogal

• Op dierendag kwam de uitspraak:  

 Geitenn****r mag.

• Erdogast

• Manus: De bangalijst-jochies van  

 Vindicat hebben eigen dispuut  

 opgericht: Vinddiek*t.

• Erdogaan

• Nieuw Turks pensioenbeleid: Voor  

 Gülen-pensionados geblokkeerd. Voor  

 overige gepensioneerden ook; die  

 moeten weer aan het werk op alle  

 opengevallen plaatsen.

• DENK: Erdofan

• ECB: Draghikomisch

• Erdogein

• Lavrov tegen Kerry: Ik kom zo, Aleppo  

 is bijna af

• Etnisch profiteren

• Trump: En Hillary heeft mijn microfoon  

 ook al gesabotteerd....

Wij zijn verbaasd dat op Radio Drenthe te horen was dat 

één van de wethouders afstand neemt van het college-

akkoord met betrekking tot de zondagopenstelling in 

Hoogeveen.

We willen hierover opheldering van het college en zijn 

benieuwd of het college nog steeds uit één mond spreekt 

of dat een van de wethouders wat betreft de zondagopen-

stelling een afwijkend standpunt heeft. Ook willen we 

weten of hiermee het collegeakkoord ter discussie wordt 

gesteld.

Gezien het belang en de actualiteit van het onderwerp 

voor veel Hoogeveense inwoners en ondernemers willen 

we hier duidelijkheid over. Het moet transparant zijn hoe 

het nu precies zit en daarom vragen we het college om 

met een verklaring te komen, en liefst ook met een voor-

stel voor de zondagopenstelling.

Inge Oosting

PVDA WIL WETEN 
OF HET COLLEGE 
NOG UIT ÉÉN MOND 
SPREEKT
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