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TNODIGING

AGENDA

wordt u van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de voorjaarsvergadering van de PvdA, afdeling Hoogeveen.
adering wordt gehouden op 17 mei 2017, 20.00 uur, in MFC De Magneet.
1. Opening

8. Jaarverslag fractie,
toelichting door Inge Oosting

2. Vaststellen agenda
3. Verslag ledenvergadering
22 oktober 2016

9. Bestuursverkiezingen
- Kandidaten algemeen bestuur:
Tjark Mulder en Louise Brink

4. Jaarrekening 2016,
toelichting door Gert Huijgen

-

Aftredend en herkiesbaar:
Gert Huijgen

5. Verslag kascommissie 2016

PAUZE

6. Benoeming kascommissie 2017

10. Programma na de pauze

7. Jaarverslag bestuur,
toelichting door Hendrikus Loof

11. Sluiting (22.00 uur)

MEENTERAADSVERKIEZINGEN IN 2018

f van de Tweede Kamerverkiezingen is amper
aald en de dreun is nog nauwelijks verwerkt
e gaan onze schouders rechten en stomen
de volgende verkiezingen: op 21 maart 2017
nteraadsverkiezingen.

elingsbestuur is druk bezig met de voorbereidingen.
ft ondertussen ten eerste geresulteerd in
eming van een commissie die zich met het
ngsprogramma gaat bezighouden. Dat zijn Henk
voorzitter), Inge Oosting, Ida Gerda Emmens en
n Eck. Kandidaat-bestuurslid Louise Brink kijkt
dig mee.

ast is er een kandidaatstellingscommissie
eld. Dit gaat om Wietze van der Zwaag, Klaas Smid,
rand, Arjan van Weert en Martin van ter Beek.
t wordt nog naar een vrouwelijke deelnemer.
zijn de profielschetsen gereed, zie elders in de Rooie
n is de werving van kandidaten gestart.

te is vermeldenswaard dat ook de campagne al
pgetuigd. Er is zelfs al een nieuwe slogan waarmee
erkiezingen ingaan: Hoogeveen maken we samen!

Stan van Eck en Ida Gerda Emmens leggen elders in dit
blad uit wat daarbij het achterliggende motief is.
Aan u als afdelingslid willen wij graag de oproep doen
om ons te steunen. Dat kan op verschillende manieren.
Uiteraard kan altijd de verkiezingskas worden gesponsord
met extra bijdragen. Neemt u daarvoor contact op met onze
penningmeester Gert Huijgen.
Ook kunt u zich actief inzetten voor de activiteiten die
worden georganiseerd. Belangstelling? Meldt u zich bij Stan
van Eck en Ida Gerda Emmens. Zij plaatsen u op een lijst
en geven aan wanneer en waar u wordt verwacht. Uiteraard
duurt het nog even maar we hebben veel mensen nodig dus
u kunt er niet vroeg genoeg bij zijn.
En tenslotte: we zoeken kandidaten voor de kandidatenlijst.
Ben u zelf geïnteresseerd of kent u iemand in uw omgeving
die geschikt kan zijn? Meldt het aan de secretaris van het
bestuur, Henk Zwiep, en wij nemen contact met u of met
die ander op!
Adresgegevens van genoemde personen vindt u achterin de
Rooie Vener
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UITNODIGING
VOORJAARSVERGADERING PVDA HOOGEVEEN
dinsdag 15 mei 20:00 uur
d’ Olde Bieb, de Wielewaal 5, Hoogeveen

agenda
• Opening
• Mededelingen
• Vaststellen verslag ledenvergadering 13 december 2017
• Jaarverslag 2017 afdelingsbestuur
• Jaarrekening 2017 + verslag kascommissie
• Benoeming kascommissie
• Jaarverslag 2017 gemeenteraadsfractie
• Bestuursverkiezingen *)
• te benoemen: Frans Jansen in de functie penningmeester
• aftredend en niet herkiesbaar: Hendrikus Loof, voorzitter
• Terugblik gemeenteraadsverkiezingen
• Afscheid: raadsleden Wolter Dekker en Stan van Eck en bestuurslid Gert Huijgen
• Rondvraag
• Pauze
• Programma na de pauze
• Sluiting
*) De functie voorzitter komt vacant na deze vergadering. Kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris van het bestuur, Henk Zwiep. Zie elders in deze uitgave.

Beeld:
blz 01 Studio Meibrink
blz 02 PVDA en RGB stock, JW Geertsma
blz 03 Freeimages, Thigo Philp Festa
blz 04 Pixabay
blz 05 RGBstock, Gesinek
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blz 06 Pixabay, Keithjj
blz 07 PVDA
blz 08 123RF, Nicola Zalewski
blz 10 123RF, Helgidinson
blz 11 123RF, Kaspr en PVDA
blz 12 Freeimage, Jan Vernee
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Jaarverslag 2017
van het
Afdelingsbestuur
Het afgelopen jaar heeft voor een belangrijk deel
in het teken gestaan van de voorbereidingen
voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
Vanaf maart heeft het bestuur het tijdpad gevolgd om de vereiste procedures naar behoren
te kunnen uitvoeren. In die maand is door de
ledenvergadering besloten deel te nemen aan
de verkiezingen en zijn er meerdere profielschetsen (raadslid, fractie en wethouder) vastgesteld.
Tevens zijn een kandidaatstellingscommissie en
een commissie verkiezingsprogramma ingesteld.
Alle werkzaamheden bereikten een hoogtepunt
tijdens de ledenvergadering in december waarop
de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma
zijn vastgesteld. De PvdA Hoogeveen gaat de
campagne in onder het motto Hoogeveen maken
we samen!

Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op het
hiervoor omschreven proces. Het is altijd een
spannende periode waarin soms pijnlijke keuzes
worden gemaakt. Veel bestuursleden maakten dit
traject voor de eerste keer mee. Met de opgedane ervaringen hopen we de procedures in 2021
nog weer beter te kunnen doen.
Het bestuur is in 2017 op sterkte gekomen. Er is
niemand vertrokken en toegetreden als algemeen
bestuurslid zijn Tjark Mulder en Louise Brink. Het
bestuur bestond in 2017 verder uit Roelof Koops
(algemeen bestuurslid), Gert Huijgen (penningmeester), Henk Zwiep (secretaris) en Hendrikus
Loof (voorzitter).
De bestuursvergaderingen werden altijd bijgewoond door een fractielid, meestal door fractievoorzitter Inge Oosting.

Het bestuur heeft in 2017 onder meer de volgende activiteiten ondernomen:

• het houden van reguliere (maandelijkse) bestuursvergaderingen;
• het organiseren van ledenvergaderingen in voor- en najaar;
• het coördineren van de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018;
• deelname aan het werkbezoek van de SPD Landkreis Leer aan Hoogeveen in oktober;
• het bezorgen van attenties aan jubilerende PvdA-leden op 1 mei;
• het uitbrengen van de Rooie Vener (twee edities);
• het bezoeken van Gewestelijke vergaderingen en andere relevante PvdA-bijeenkomsten;
• het onderhouden van contacten met de achterban; inclusief de maandelijkse “zitting”
in restaurant De Lekkernij aan de Hoofdstraat in Hoogeveen;
• het onderhouden van contact met onze raadsfractie en bezoeken van fractievergaderingen.
In 2017 is het ledenaantal nagenoeg stabiel gebleven en eind 2017 telde de afdeling
ongeveer 140 leden.
Hendrikus Loof, voorzitter.
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Van de
voorzitter
Na vier jaar draag ik de hamer van het voorzitterschap van de PvdA afdeling Hoogeveen graag over
aan een (nu) nog onbekende opvolg(st)er. Ik heb
de hamer nooit hoeven gebruiken gelukkig. Hoewel we soms, zowel in ledenvergaderingen als in
bestuursvergaderingen, stevig discussieerden, kon
de hamer gewoon thuisblijven.
Met plezier maar ook met gemengde gevoelens
kijk ik terug op de afgelopen periode. Meerdere
campagnes hebben we gevoerd maar keer op keer
met een negatief resultaat. Zowel in de provincie,
in de Tweede Kamer als ook recent in onze gemeente hebben we als partij, soms flink, moeten
inleveren. Als voorzitter doe je daar niet veel aan.
Behalve de moed erin houden en iedereen voorhouden dat er betere tijden komen. Wat is het
geleden dat D66 aan het opheffen van de partij
dacht? Wie herinnert zich nog de vrije val waarin het CDA ooit terechtkwam? Nu zit de PvdA al
lange tijd in de hoek waar de klappen vallen. En
doen we het dan zo slecht? Nee, beslist niet. De
klasbakken in het kabinet Rutte II waren allemaal
van PvdA-huize. Zij hebben bijgedragen aan het
herstel van de economie na één van de zwaarste
economische crises die we hebben gekend. En in
de provincie laten we van ons onder meer horen
op het gebied van het sociaal domein, duurzaamheid, cultuur en toegankelijkheid. En ook onze
4-koppige fractie heeft goed werk geleverd. Heldere standpunten ingenomen (ijsbaan! zwembad!),
constructief oppositie gevoerd maar we zijn er
niet voor beloond. Vriend en vijand was het er op
21 maart ’s avonds in de burgerzaal over eens: dit
verdient de PvdA niet.

heid. En ook als het gaat om duurzaamheid is er
ongelooflijk veel te doen de komende jaren en we
moeten maar afwachten of dat bij Gemeentebelangen ook tussen de oren zit.
Positief is dat er een flinke groep Hoogeveense PvdA’ers de schouders eronder wil blijven zetten. Dat
bleek al op de avond ná de verkiezingen van afgelopen maart. Voor een beter, socialer, duurzamer
en democratischer Hoogeveen. Dat is goed. Dat
geeft hoop. En dat komt goed. Dat weet ik zeker.
Ik blijf uiteraard betrokken bij de afdeling. En actief in provinciale staten. Dit jaar spelen de voorbereidingen voor de provinciale verkiezingen in maart
2019. Ik doe graag nog een keer mee. Heb m’n
draai wel gevonden in het provinciehuis. U bent
nog niet van mij af!
En graag gedaan!
Hartelijke groet, Hendrikus Loof.

OPROEP VOORZITTER!
Met het vertrek van Hendrikus Loof als voorzitter van de afdeling is deze functie vacant gekomen. Belangstellenden (lid van de PvdA afdeling
Hoogeveen) kunnen zich vanaf heden melden bij
de secretaris van het bestuur Henk Zwiep. U kunt
mailen naar henk.zwiep@live.nl of bellen met 0652580780. Een (korte) motivatiebrief waarom u
belangstelling heeft voor de functie, wordt op prijs
gesteld.

Maar goed, feiten liegen niet. We hebben het
er mee te doen. Links zit in de volle breedte in
de problemen want ook de SP kreeg klappen en
GroenLinks groeit niet door, zeker niet in Hoogeveen. Tijd om elkaar op te zoeken en verbinding te
zoeken. Met een kleine ChristenUnie in het Hoogeveens college is goed sociaal beleid geen zeker-
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JAARREKENING
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STERKE JERKe

PvdA nog toekomst?
Uitslagen raadsverkiezingen 2018 vielen soms mee en soms tegen.
Zowel in Meppel als Hoogeveen hield de PvdA slechts 2 zetels over.
Je kunt bij de pakken neer gaan zitten en denken opheffen, want
te weinig aanhang. Beter is je af te vragen of de sociaaldemocratie
nodig zal blijven om de toenemende ongelijkheid in onze maatschappij het hoofd te bieden. Je ook af te vragen of de sociaaldemocratie
afkalvende solidariteit tot staan kan brengen door grenzen te stellen aan solidariteit en vrijheid. Het is niet zo moeilijk in te zien dat
Kapitaal het wint van Arbeid. Maatschappelijke voorzieningen kunnen
alleen in stand blijven als er voldoende inkomsten = belastingopbrengsten zijn. Het leeuwendeel wordt binnen gehaald door inkomstenbelasting. Belasting op arbeid dus. Dat terwijl langzaam maar
zeker steeds meer arbeid verricht wordt door machines. De robots
worden steeds intelligenter, sneller en geavanceerder. Ze verdringen
daarbij de mens. Mensen betalen inkomstenbelasting, robots niet.
Na de industriële revolutie is er nu opnieuw een heel ingrijpende
revolutie gaande. Kapitaal flitst over de gehele wereld, dividend
naar aandeelhouders, de staat heeft het nakijken. De Markt heeft
vrij spel. Alleen de politiek kan een tegenmacht ontwikkelen, de
politiek heeft immers ook die ruimte aan de Markt, aan het Kapitaal
gegeven. Ze kan dat dan dus ook weer veranderen. De PvdA, juist de
PvdA heeft daarom bestaansrecht. Van oudsher probeert ze politieke macht te verwerven door een brede volkspartij te zijn. Een PvdA
die ook onderdak biedt aan mensen die zich kunnen vinden in wat
nu heet de SP, Groen Links en zelfs D66. Een partij voor mensen die
menen dat versnippering van links geen optie is als je wat wilt bereiken. Maar ‘WAT WILLEN BEREIKEN?’, WAAROM? en WANNEER?,
die vraag wordt door de huidige PvdA niet helder geformuleerd en
niet breed gecommuniceerd. TOEKOMSTVISIE?, zal wel, denken
kiezers. Ze hebben geen idee en raken snel beïnvloed door meer
populistische partijen. Populistische partijen die niet gebaseerd zijn
op ideologische programma’s, maar op charismatische leiders die van
alles en nog wat beloven. Grote groepen mensen voelen zich in de
steek gelaten, zijn hun zekerheden verloren. Niet alleen economische
zekerheid, maar ook culturele zekerheid. Dat laatste zit ze misschien
nog het hoogst. Zich boos afkeren van de traditionele partijen en
misschien zelfs wel wat uit wraak hun stem uitbrengen op  Wilders of
Thierry Baudet is eigenlijk wel te begrijpen.
De sociaaldemocratie, de PvdA zal zich opnieuw moeten uitvinden.
Inzien dat de tijden veranderd zijn. ‘Times They Are a- Changing’,
zong Bob Dylan ooit.  De opvattingen, de kennis is er her en der wel.
Of er voldoende elan is? Ik hoop het. Het zou mooi zijn als een nieuwe generatie zich gaat inzetten. Duidelijk is wel dat de roep om meer
sociale politiek steeds breder wordt. Flexwerk, pensioenen, zorg,
werkloosheid, belasting, burgerparticipatie, immigratie, woningnood,
grote onderwerpen die bestaanszekerheid van mensen raken dienen
op de agenda te komen.
Terzijde: Zelfs VVD mastodont Wiegel vindt de sociaaldemocratie een
stroming die niet gemist kan worden. ‘PvdA-ers zijn niet altijd even
aardig, maar niet dom’, zei hij op TV in het programma Buitenhof.
April 2018, Jerk Otten
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#Hoogeveen maken
we samen!
Met deze slogan zijn we optimistisch en vol energie de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in gegaan. Begonnen in januari en tot 21
maart iedere zaterdag op pad.

1 mei 2018
De dag van de internationale verbondenheid is
onderdeel van ons collectief geheugen. Het samen vieren van deze dag is al enige tijd geen vast
gebruik meer binnen PvdA-kringen. Onze afdeling
is enkele jaren geleden gestopt en ook het Gewest
Drenthe houdt geen bijeenkomsten meer. Ergens
is dat jammer want zo’n dag is bij uitstek geschikt
voor ontmoeting en discussie. Maar er zijn zoveel
andere dingen die ons bezighouden en onze aandacht vragen. Daarnaast is onze leden-achterban
sterk vergrijsd en zijn velen niet meer in de gelegenheid om bijeenkomsten te bezoeken. Diegenen
die dat nog wel doen hebben elkaar gevonden
in onze lokale Ouderengroep. Na een tijdje een
moeizaam bestaan te hebben geleid, is de groep
weer groeiende en erg actief. Dat doet ons deugd.
En ongetwijfeld staat deze groep stil bij 1 mei en
de historische betekenis daarvan.
We hebben dit jaar ook weer 2 jubilarissen: de
heer K. de Vries (Hoogeveen) is op 1 mei liefst
65 jaar lid van onze partij en de heer Van Dalsem
(Stuifzand) is 50 jaar lid. Wij feliciteren hen van
harte en danken hen voor hun trouw door de jaren
heen. Het bestuur heeft op gepaste wijze aandacht
geschonken aan deze beide leiden.

Het is een goede traditie geworden om iedere
campagne zaterdag te beginnen in de Lekkernij.
Daar verzamelen met de goede zorgen van Tineke, daarna (meestal) de kou in. We waren met een
leuke en trouwe groep, iedere zaterdag weer.
We hadden dus ons mooie slogan, ook mooi en
duidelijk weergegeven op onze affiches. We hadden
5000 magazines, die in een groot deel van Hoogeveen zijn verspreid. We hadden onze mooie ‘anders
dan anders’ folder, die we ook breed hebben uitgedeeld.  We waren in winkelcentra, in de Hoofstraat,
in Elim en Hollandscheveld, Lutz Jacobi kwam langs,
en Lodewijk Asscher kwam op werkbezoek. Veel
rozen hebben we uitgedeeld, we hadden een record
aantal aanmeldingen voor Valentijnsdag. We waren
druk op en met onze sociale media, en we hebben
veel mensen live gesproken, onder andere bij onze
goed bezochte snertwandeling.
Kortom, het was een drukke en gezellige (campagne)tijd, met de inzet van veel mensen. Iedereen
heel hartelijk bedankt daarvoor!
Ida Gerda Emmens
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JAARVERSLAG
FRACTIE
2017-2018
Het laatste jaar in onze eerste oppositieperiode
Het laatste jaar van deze raadsperiode heeft de
fractie hard gewerkt. De kritische lijn en profilering
hebben we getracht verder door te zetten als het
gaat om het sociaal beleid in Hoogeveen en de
gemaakte investeringskeuzes. Altijd terug te leiden
op de sociaal democratische kernwaarden van onze
partij, waarom doen we het zo en voor wie doen
we het zo.

Wat hebben we bereikt?
Deze hele raadsperiode zijn we bovenop het
“scholendossier” blijven zitten. Keer op keer zijn
we hier aandacht voor blijven vragen omdat de
onderwijshuisvesting, en hiermee het onderwijs, op
orde moet zijn in Hoogeveen.
We hebben, samen met de SP,  voorstellen ingediend voor verruiming van het minima beleid. Voor
de ouderen met een smalle beurs en de kinderen
die in armoede opgroeien. De sociale component
was bij de coalitiepartijen echter ver te zoeken…..
Begin 2017 zijn we mede indiener geweest van het
raadsvoorstel over de zondag openstelling. Best
bijzonder, omdat tot 2014 de PvdA in Hoogeveen
altijd tegen de zondag openstelling is geweest.

We hebben ons hard gemaakt voor kunstgrasvelden in de dorpen. Voor velen een lang gekoesterde wens.
Ons voorstel om de overschotten in het sociaal
domein terug te laten vloeien en niet af te storten
in de algemene reserve, lijkt langzamerhand te
worden overgenomen door meerdere partijen.
2017 Was ook het jaar dat we als enige fractie
tegen de gemeentelijke investering van de vele
miljoenen in een kunstijsbaan hebben gestemd. In
plaats daarvan hebben we ons hard gemaakt voor
een nieuw gemeentelijk zwembad. Dit had ons
voor de afgelopen verkiezingen veel kunnen brengen, maar het nam op het laatste moment helaas
nog weer een andere wending.
We hebben regelmatig mondelinge en schriftelijke
vragen gesteld over diverse onderwerpen zoals bijvoorbeeld mantelzorg, verkeersveiligheid, ‘d Olde
Bieb in Wolfsbos, toegankelijkheid, LHBT beleid en
Alescon.
Het afgelopen jaar heeft de gemeenteraad een
aantal belangrijke beleidsonderwerpen behandeld,
waarvan de ingenomen standpunten en bijdragen
op de website en deels op facebook zijn geplaatst:

• Visie vrijwilligerswerk
• Jeugdhulp 2017-2020
• Herinrichting raadszaal
• Wijziging afval inzamelsysteem
• Woonvisie 2017-2020
• Actualisatie ontwikkelingsvisie Stadscentrum
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Wat hebben we nog meer gedaan?
In oktober hebben we samen met de Wolden onze
Duitse kameraden van de SPD opnieuw in Hoogeveen ontvangen. Een geslaagde bijeenkomst van
Nederlandse en Duitse sociaal democraten waarbij
de provinciale Duitsland agenda een belangrijk
onderdeel van de dag was. Medio 2018 wordt hier
een vervolg aan gegeven.

Naast de reguliere fractie- en raadsvergaderingen
is er door de fractieleden ook actief deelgenomen
aan diverse werkgroepen en raadscommissies.

• Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing

Ida Gerda

• Werkgroep PR van de gemeenteraad

Stan

• Werkgroep Toegankelijkheid PvdA Drenthe

Stan

• Auditcommissie

Inge

• Werkgeverscommissie Griffie

Inge

• Vertrouwenscommissie Burgemeester

Inge

Praktische zaken
De nieuwsbrief is ook het afgelopen jaar weer gekoppeld aan de raadsvergaderingen. Zo werden de
leden en overige belangstellenden meegenomen
in de onderwerpen die de fractie in de gemeenteraad behandelde en welk standpunt hierover werd
ingenomen. De complete bijdragen zijn allemaal
terug te vinden op de website.
Via facebook en twitter konden de bijna 500 belangstellenden ook veel van de fractie volgen over
de werkbezoeken, onderwerpen waar mondelinge
of schriftelijke vragen over werden gesteld en de
overige fractieactiviteiten.
Het wordt inmiddels een vertrouwd beeld, iedere eerste zaterdag van de maand houdt de PvdA
spreekuur in de Lekkernij. Aan de grote tafel zijn
altijd een bestuurs- en fractielid te vinden. Soms
komen inwoners met gerichte vragen, vaak willen
ze ook gewoon wat kwijt.
Bij iedere bestuursvergadering is een fractielid,
meestal de fractievoorzitter, aanwezig. Omgekeerd
is dat ook het geval, Roelof Koops is namens het
bestuur altijd bij de fractievergaderingen aanwezig. Hiermee houden we de lijnen tussen bestuur
en fractie kort en zijn we goed van elkaars reilen en
zeilen op de hoogte.

Verkiezingen 2018
Dan tot slot, de pijn. Na vier jaar hard werken,
onderscheidend zijn op een aantal grote onderwerpen, met hart en ziel voor de kern van de sociaal democratie staan en acht weken enthousiast
campagne voeren komt de klap op 21 maart. We
wisten dat we een zetel kwijt zouden kunnen raken
door de landelijke trend, maar dat het er twee zouden worden had niemand durven denken.

De combinatie van het uiterst kleine verschil van
0,0003 % op de restzetel en de daarnaast geconstateerde verschillen op 5 stembureaus, waren
aanleiding om bezwaar aan te tekenen tegen de
verkiezingsuitslag en een verzoek tot hertelling van
de stemmen in te dienen. Dit verzoek kon door
het centraal stembureau alleen worden toegekend
indien werd voldaan aan de hiervoor vier gestelde
criteria in de Kieswet. Bij voorbaat was al bekend
dat dit niet het geval zou zijn omdat wij geen
wanordelijkheden hebben geconstateerd op een
van de stembureaus. Wat bij voorbaat wel bekend
was, was dat er wel sprake zou kunnen zijn van een
mogelijke andere zetelverdeling. Dit criterium werd
dan ook bevestigd door het centrale stembureau.
Dit was de aanleiding om vervolgens bezwaar in
te dienen bij de geloofsbrievencommissie, met als
gevolg dat het proces om te komen tot de installatie van de nieuwe gemeenteraad werd stil gelegd.
Het woord was aan de gemeenteraad, het hoogste
orgaan in de gemeente. Zij is niet gebonden aan
alle vier criteria uit de Kieswet, sterker nog, feitelijk aan geen enkele. Om een lang verhaal kort te
maken, de hertelling kwam er en de uitslag weten
we allemaal. Maar het is goed dat hierover nu duidelijkheid is en dit niet vier jaar boven de gemeenteraad blijft hangen, we gaan verder.

De weg omhoog
Verder, met de weg omhoog! De huidige fractie
met Ida Gerda, Lisa en ondergetekende zal het niet
gemakkelijk krijgen de komende raadsperiode. Niet
alleen hetzelfde werk met nog minder mensen, maar
nu ook met nog maar twee zetels.  We moeten dus
vol aan de bak! Dat betekent dat er ook momenten
zijn dat we keuzes zullen moeten maken.
Maar  belangrijk is dat de partij ons allemaal, dus
ook jullie, nu harder nodig heeft dan ooit. Samen
moeten we nu op weg, de weg naar boven!
Hartelijke groet, Inge Oosting
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PAARDENFOKKERS

Bij de PvdA zijn het net paardenfokkers, een paardenfokker moet
paarden fokken om aan de kost te komen en bij de PvdA moeten ze
armen vooral arm laten om ook in de toekomst genoeg kiezers te
hebben.Dit is, in mijn herinnering, een uitspraak van Willem Drees jr.
toen hij van de PvdA afscheid had genomen en voorman werd van
DS70. Die partij bestond vooral uit oud PvdA leden die uit onvrede over de opkomst en invloed van Nieuw Links de partij hadden
verlaten. Die uitspraak van Drees jr. ben ik nooit vergeten, hij zat
me behoorlijk dwars. Ik moest aan die uitspraak denken toen ik de
socioloog Vuyk onlangs op de radio hoorde over de scherpe tweedeling die in ons land ontstaan is de afgelopen decennia. Hij heeft daar
eind vorig jaar een boek over geschreven. Die ontwikkelingen in onze
maatschappij geven een precies omgekeerd beeld van wat de PvdA,
de sociaal-democratie, heeft bereikt. Juist het succes heeft gezorgd
dat er een heel grote groep goedopgeleide mensen is ontstaan, die
echter niet per definitie meer op de PvdA stemt. Willem Drees jr.
had het volkomen bij het verkeerde eind.Het succes van het sociaal
democratische verheffingsideaal heeft uiteindelijk echter onbedoeld
wel voor een scherpe tweedeling gezorgd in ons land volgens Vuyk,
een tweedeling tussen een grote groep goed opgeleide mensen, en
een groep achterblijvers
Hoog- en laagopgeleide Nederlanders leven inmiddels in verschillende werelden. Daarbij gaat het niet alleen om de wijken waarin ze
wonen of het verschil in inkomen. Er is ook een fors verschil als het
om  gezondheid gaat: gemiddeld leven hoogopgeleiden zeven jaar
langer dan hun laag opgeleide medeburgers. Er zijn grote culturele
verschillen tussen hoog- en laagopgeleiden en zeker op politiek gebied is er een groot verschil ontstaan de laatste decennia: laagopgeleiden kiezen  in toenemende mate voor partijen die hoogopgeleid
Nederlanders als extreem rechts of populistisch van de hand wijzen.
Nederland is volgens Vuyk geen egalitaire maatschappij meer. Oude
vormen van ongelijkheid zijn weliswaar verdwenen, maar daarvoor
kwamen nieuwe vormen van ongelijkheid in de plaats. Een zorgelijke
tweedeling waarvoor Vuyk de verklaring bij het onderwijs zoekt. En
dan met name om dat men in het onderwijs op intelligentie selecteert. Er deed zich de afgelopen decennia een enorme braindrain
voor waarbij gewone Nederlanders hun intelligente kinderen via de
universiteit zagen vertrekken naar de maatschappelijke bovenlaag
terwijl ze zelf intellectueel als groep steeds armer werden. Een zichzelf versterkend proces dat nu al jaren gaande is.
Vuyk bepleit een radicale aanpak van het probleem: Er moet een
eind komen aan de heilloze combinatie van onderwijsvernieuwing en
neoliberale ideologie. Volgens hem valt het de grote partijen te verwijten dat ze met deze ideologie zijn meegegaan en hun oude ideaal
van volksverheffing hebben prijsgegeven. Een kritiek die vooral de
sociaaldemocratie zich mag aantrekken. Wat zou kunnen helpen is
een ander soort onderwijs, dat minder nadruk legt op het verstand
en meer op de kwaliteiten van de hand en het hart. Kennis is niet het
zelfde als wijsheid. En wat we vooral nodig hebben volgens Vuyk,
is een nieuw maatschappelijk contract waarbij de sociale bovenlaag
minder voor zichzelf en meer voor de samenleving als geheel gaat
zorgen.
Ik ben het met Vuyk voor een groot gedeelte eens. De PvdA mag
zich dat aantrekken, maar kan er, opnieuw, ook weer veel aan doen!
Wijnhout Punt
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• Manus: “Rotterdam, Tilburg, Roermond, Barendrecht, Ede,
Ermelo, Heumen, Rijswijk, St. Anthonis:  allemaal gemeenten
waarin
de
grootste
partij
buitenspel
staat.
Het kan dus nog!”
• Lelijkstad Airport
• Manus: “Moeten we de grote graaiers niet ook nog even
bijvoeren?”
• Met zo’n prachtig weiland in de buurt moet je wel tegen een
Zonnepark zijn....
• Martin Snelmayer
• Manus: “Wijnvoorraad al door de gootsteen gespoeld?”
• Martin Snelgraaier
• De Mol: Zo,
Nu nog kijkers....

alle

presentatoren

zijn

binnen.

turfmolm

• Erdogan: Ja, ik had even met Xi-Jinping gebeld. Blijkt
fluitje van een cent....
• Wow! Al voor je de verkiezingen hebt gewonnen is er al
een park naar je vernoemd...
• Manus: “Veertig procent wethouders haalt einde termijn
niet. Er is dus nog hoop!
• Kan die Kramer niet gewoon levenslang geschorst worden?
Scheelt aanmerkelijk in de ziektekosten van andere profs.
• DENK: Als je ziet hoe lang Rutte hier al zit, mag onze Erdogan toch wel president-voor-het-leven worden?
• De Treanta’s, voor al uw ziek-zijn-feestjes. Podium Emmen
staat voor u klaar!
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adressen en meer
AFDELINGSBESTUUR

FRACTIE

voorzitter
Hendrikus Loof
Vondelstraat 15
7901 HP Hoogeveen
06-50507137
vondel15@home.nl

fractievoorzitter
Inge Oosting
Langewijk 105
7916 PS Elim
06-14257515
ingeoosting@pvdahoogeveen.nl

secretaris
Henk Zwiep
De Vink 21
7905 HM Hoogeveen
0528-263999
henk.zwiep@live.nl

Ida Gerda Emmens
De Waring 31
7908 LG Hoogeveen
06-55998261
igemmens@ziggo.nl

Gert Huijgen (penningmeester)
Aardenburg 40
7906 DD Hoogeveen
0528-263737
gerthuijgen@pvdahoogeveen.nl
Roelof Koops
Dorpsstraat 26
7916 PC ELIM
06-53851600
koops.roelof@home.nl
Louise Brink
Jos van Aalderenlaan 8
7908 HD Hoogeveen
0528-232011
meibrink@home.nl
Tjark Mulder
Tichelwerkstraat 136
7906 HX Hoogeveen
06-42908919
tj.mulder47@gmail.com
Frans Jansen (aspirant)
Citroenvlinder 12
7908 VV Hoogeveen
0528268097
sofra.jansen@ziggo.nl

Rekeningnummer afd. Hoogeveen
IBAN: NL25 RABO 0117 5443 02
Landelijk: www.pvda.nl
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LID WATERSCHAP DRENTS
OVERIJSSELSE DELTA
Mark Tuit
De Oplegger 31
7913 RM Hollandscheveld
06-19506162
marktuit@hotmail.nl

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Ida Gerda Emmens
Zie fractie

opvolger
Lisa Charlotte Schonewille
Asterstraat 10
7906 JE Hoogeveen
06-23279199
lisacharlotteschonewille@hotmail.com

1e

GESPREKSGROEP OUDEREN
contactpersoon
Henk Prigge
Roerdomplaan 204
7905 EL Hoogeveen
06-53667352
henkprigge@home.nl

LID PROVINCIALE STATEN
Hendrikus Loof
Zie afdelingsbestuur

WEBSITE
Ida Gerda Emmens
Zie fractie
Martin van ter Beek
Zuiddreef 66
7908 WR Hoogeveen
06-12119245
vanterbeek@zonnet.nl

ROOIE VENER
Bestuur (redactie)
Studio Meibrink
Jos van Aalderenlaan 8
7908 HD Hoogeveen
0528-232011
studio@meibrink.nl

www.pvdahoogeveen.nl
www.facebook.com/pvdahoogeveen
@pvdahoogeveen
pvdahoogeveen

Voor informatie over het lidmaatschap of voor het
wijzigen kunt u een mail sturen
of bellen naar 020-5512155.
Postbus 30204, 2500 GE DEN HAAG

nieuwe Rooievener | jaargang 43 | nummer 1 | mei 2018

