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

Het stof van de Tweede Kamerverkiezingen is amper 
neergedaald en de dreun is nog nauwelijks verwerkt 
maar we gaan onze schouders rechten en stomen 
op naar de volgende verkiezingen: op 21 maart 2017 
Gemeenteraadsverkiezingen.

Het afdelingsbestuur is druk bezig met de voorbereidingen. 
Dat heeft ondertussen ten eerste geresulteerd in 
de benoeming van een commissie die zich met het 
verkiezingsprogramma gaat bezighouden. Dat zijn Henk 
Zwiep (voorzitter), Inge Oosting, Ida Gerda Emmens en 
Stan van Eck. Kandidaat-bestuurslid Louise Brink kijkt 
taalkundig mee.

Daarnaast is er een kandidaatstellingscommissie 
aangesteld. Dit gaat om Wietze van der Zwaag, Klaas Smid, 
Gerrit Brand, Arjan van Weert en Martin van ter Beek. 
Gezocht wordt nog naar een vrouwelijke deelnemer.
Verder zijn de profielschetsen gereed, zie elders in de Rooie 
Vener en is de werving van kandidaten gestart.

Ten slotte is vermeldenswaard dat ook de campagne al 
wordt opgetuigd. Er is zelfs al een nieuwe slogan waarmee 
we de verkiezingen 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

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Verslag ledenvergadering  
 22 oktober 2016

4. Jaarrekening 2016,  
 toelichting door Gert Huijgen

5. Verslag kascommissie 2016

6. Benoeming kascommissie 2017

7. Jaarverslag bestuur,  
 toelichting door Hendrikus Loof 

8. Jaarverslag fractie,  
 toelichting door Inge Oosting

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

 -  Aftredend en herkiesbaar:  
  Gert Huijgen

 PAUZE

10. Programma na de pauze

11. Sluiting (22.00 uur)AG
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ledenvergadering 20 mei, met Klaas Smid

DE ZuidErbrEEDTE 19:00 uur
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VOORJAARSVERGADERING PVDA HOOGEVEEN

MAANdag 20-05-2019 19:00 uur

de Zuiderbreedte, 
Boekenberghstraat 12, Hoogeveen

UITNODIGING

Opening

1 Vaststellen agenda.

2 Mededelingen.

3 Vaststellen verslag ledenvergadering 28 november 2018.

4 Jaarverslag 2018 afdelingsbestuur

5 Jaarrekening 2018 + verslag kascommissie.

6 Benoeming nieuwe kascommissie.

7 Jaarverslag 2018 gemeenteraadsfractie.

8 Vanuit de fractie.

9 Bestuursverkiezingen;

 stelt functie ter beschikking: Frans Jansen, penningmeester 
 aftredend en niet herkiesbaar: Henk Zwiep, secretaris 
 aftredend en herkiesbaar: Roelof Koops, bestuurslid 
 aftredend en herkiesbaar: Tjark Mulder, bestuurslid 
 aftredend en herkiesbaar: Louise Brink, bestuurslid 
 kandidaat bestuurslid: Stan van Eck

10 Rondvraag.

11 Pauze.

12 Programma na de Pauze: in gesprek met Klaas Smid, oud raadslid en wethouder PvdA Hoogeveen,   
     nu burgemeester van de gemeente Noordenveld

13 Sluiting.

agenda

Beeld: blz 1, 3, 5, 6, 7, 12, 14 Pixabay,

blz 2: RGB stock/JW Geertsma, blz 4: Freeimages/Thigo Philp Festa, blz 10: 123RF/ Nicola Zalewski,

blz 13: 123RF, DariusTurek, blz 15: 123RF/Kaspr, blz 16: Freeimage/Jan Vernee
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Met wie je ook aan de praat komt tegenwoordig, 
het gaat vaak over voetbal en over het klimaat. 
En dat begrijp ik helemaal. Ajax verbaasde vriend 
en vijand door het halen van de laatste vier in de 
Champions League, een resultaat dat voor een 
Nederlandse club onmogelijk werd gehouden. En 
het weer tja………

Ik weet niet hoe het u vergaat maar terwijl ik heer-
lijk buiten ben en geniet van het mooie weer heb 
ik ook steeds iets van “dit is toch niet normaal”. 
Dat maakt het genieten iets minder fijn en laat me 
nog meer beseffen dat er echt iets aan de hand is 
met ons klimaat. 

Dan is er ook nog het politieke klimaat en dat is 
niet zo’n gek bruggetje, immers u leest het par-
tijblad van de lokale afdeling van de PvdA. Dat 
politieke klimaat is heel langzaam aan weer gun-
stiger aan het worden, zo lijkt het. De uitslag van 
de verkiezingen voor de Provinciale Staten laat 
zien dat de PvdA langzaam aan uit het dal kruipt. 
In Drenthe is de PvdA de grootste en omgerekend 
in zetels voor de Tweede Kamer zou de huidige 
fractie van 9 naar 14 zijn gegroeid. Kortom, hoop-
volle tekenen. Voor ons In Hoogeveen is het goede 
nieuws dat we voor het eerst sinds tijden weer de 
grootste partij op links zijn, zij het met nog niet 
een heel grote marge. Er zijn dus tekenen dat 
het beter wordt, al moeten we ook niet in euforie 
uitbarsten, het blijft gewoon erg hard werken voor 
iedereen om het vertrouwen van de kiezers terug 

te verdienen: : Goed nieuws voor De PvdA maar 
voor heel Hoogeveen dat Hendrikus opnieuw in de 
Staten gekozen is. Vanaf deze plek van harte gefe-
liciteerd en veel succes gewenst.

Voetbal is een van de belangrijkste bijzaken, een 
uitspraak waarvan  niet helemaal duidelijk is aan 
wie die toegeschreven kan worden. Ik houd van 
voetbal en vind het heel bijzonder en ook mooi 
dat mensen in zoiets toch weer verenigd worden 
en dat iedereen gezamenlijk op de banken staat 
bij een goed resultaat. FC Twente heeft laten zien 
dat er na een diep dal weer een weg omhoog is. 
Dan  staan we samen te juichen en feest te vieren. 
Ik vind beide voetbalvoorbeelden (het hadden ook 
andere clubs kunnen zijn) ook politiek inspirerend. 
Met veel enthousiasme, inzet en keihard werken, 
kunnen we als PvdA ook weer meedoen in de poli-
tieke Champions League.  Het is aan ons allemaal 
ons hiervoor in te blijven zetten.

Tot slot: op 20 mei aanstaande is onze ledenver-
gadering. Na het zakelijke deel is het woord na 
de pauze aan Klaas Smid. Hoe is het hem vergaan 
sinds zijn vertrek uit Hoogeveen? Ik ben erg be-
nieuwd en vind het ook gewoon leuk hem eens 
weer te spreken, ik denk dat dat voor velen van 
u geldt.  Ik hoop u dan allemaal te mogen ont-
moeten. De vergadering begint om 19.00 uur, zie 
verder in deze Rooie Vener de agenda. Tot dan! 

Wolter Dekker

Champions League in rode jasjes

Van de 
voorzitter
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• Het houden van (maandelijkse) bestuursvergaderingen.

• Organiseren van ledenvergaderingen (voor- en najaar). 

• Bezorgen van attenties aan jubilerende leden op 1 mei.

• Uitbrengen van de Rooie Vener (twee maal per jaar).

• Bijwonen van relevante PvdA-bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld de gewestelijke bijeenkomst waarin de 
lijst voor Provinciale Staten werd vastgesteld.

• Meedraaien in de spreekuren in “de Lekkernij”.

• Onderhouden van contact met de raadsfractie en bijwonen fractievergaderingen. Nu de fractie kleiner in 
omvang is, is een goede samenwerking nog belangrijker. 

• Opstellen van een protocol voor rouw en trouw. Hiermee heeft het bestuur richtlijnen vastgesteld die 
willekeur voorkomen.

• Door het wegvallen van de bijdrage uit Amsterdam dreigde er ineens nogal een tekort te ontstaan.  
Dit juist terwijl we als afdeling meer activiteiten willen ontplooien. Er is een verzoek gedaan aan de leden 
met een verzoek tot een extra bijdrage. Hierop kwam een mooie respons. Er is € 580,00 door de leden 
gedoneerd.

• Zolang er geen permanente campagnecommissie is, is het bestuur ook verantwoordelijk voor de verkie-
zingscampagne. Met een enthousiaste groep mensen is campagne gevoerd voor de gemeenteraads-
verkiezingen.

Jaarverslag 2018 
van het 
Afdelingsbestuur

Het jaar 2018 was voor de PvdA Hoogeveen voor-
al het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Na 
een goede voorbereiding en een actieve campag-
ne viel het resultaat helaas tegen. We leverden 
2 van de 4 zetels in. Eigenlijk was iedereen het 
erover eens: de hardwerkende en goed zichtba-
re gemeenteraadsfractie had dit niet verdiend, 
maar zo gaat het soms. Ook dit is politiek. In het 
jaarverslag van de fractie uiteraard meer aandacht 
hiervoor.

In 2018 nam voorzitter Hendrikus Loof afscheid 
van het bestuur, als opvolger werd Wolter Dekker 
gekozen. Dit was eind 2018 de samenstelling van 
het bestuur: Louise Brink (algemeen bestuurslid), 
Roelof Koops (algemeen bestuurslid en 2e voor-
zitter), Tjark Mulder (algemeen bestuurslid), Frans 
Jansen (penningmeester), Henk Zwiep (secretaris) 
en Wolter Dekker (voorzitter). 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Er moesten veel praktische 
zaken geregeld worden door het bestuur, een greep hieruit:

De bestuursvergaderingen werden ook in 2018 regelmatig door de fractievoorzitter bijgewoond.  
Het bestuur heeft in 2018 onder meer de volgende activiteiten ondernomen

Bovenstaande is een niet volledige opsomming maar geeft wel een goed beeld van waar het bestuur 
zich in 2018 mee beziggehouden heeft. In 2019 zal het bestuur met frisse moed op de ingeslagen weg 
door gaan.

Wolter Dekker, voorzitter
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Jaarrekening 2018 PvdA afdeling Hoogeveen

Inkomsten

Begroting Uitkomst Verschil

8002 Fondsenwerving t.b.v. verkiezingen € 7.237,00 € 0,00 -€ 7.237,00

8003 Bijdrage politici  PvdA-fractie € 2.280,00 € 1.560,00 -€ 720,00

8006 Renteopbrengsten € 0,00 € 2,51 € 2,51

8011 Overige ontvangsten € 0,00 € 196,01 € 196,01

8100 Afdracht van partijbureau € 1.000,40 -€ 1.000,40

8111 Afdracht vanuit verkiezingsfonds € 1.563,80 € 8.800,00 € 7.236,20

€ 12.081,20 € 10.558,52 -€ 1.522,68

Uitgaven

Begroting Uitkomst Verschil

4036 Overige uitgaven € 0,00 € 5,95 € 5,95

4500 Drukkosten/mailings € 325,00 € 544,50 € 219,50

4507 Vergaderkosten € 275,00 € 149,75 -€ 125,25

4514 Promotie/campagne € 9.350,00 € 7.022,63 -€ 2.327,37

4517 Bankkosten € 50,00 € 47,40 -€ 2,60

4602 Ledenraadpleging € 238,08 € 238,08

4652 Thematische vergadering/werkgroepen € 481,20 € 30,00 -€ 451,20

4700 Toevoeging overschot naar Verkiezingsfonds € 1.600,00 € 1.100,00 -€ 500,00

€ 12.081,20 € 9.138,31 -€ 2.942,89

Balans Bezittingen

2018 2017 Verschil

1000 Rekening Courant Rabobank 

NL25 RABO 0117544302 € 1.726,64 € 2.734,00 € 1.007,36

1020 Spaarrekening ASN-bank

NL41 ASNB 0898062314 € 460,41 € 460,00 -€ 0,41

1021 Spaarrekening Rabobank

NL06 RABO 03293553079 € 3.510,98 € 8.009,00 € 4.498,02

1050 Diverse vorderingen vooruitbetaalde kosten € 957,00 € 957,00

€ 5.698,03 € 12.160,00 € 6.461,97

Schulden

1110 Verkiezingsfonds gemeenteraad 2022 € 1.100,00 € 8.800,00 € 7.700,00

1700 Kapitaal € 4.598,03 € 3.178,00 -€ 1.420,03

1090 Diverse schulden en vooruit ontvangen € 182,00 € 182,00

€ 5.698,03 € 12.160,00 € 6.461,97

Voor de toelichting op deze jaarrekening zie de stukken ter vergadering

JAARREKENING 2018
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Prachtig drama, de debatten over de 
Brexit in het Britse parlement. Order! Order! 
Order! Niks geen debat over wat het beste 
is voor de burgers.  Partijpolitiek, kortzich-
tigheid, domheid? Of gaat het ordinair over 
macht? In elk geval staat niet voorop wat 
het beste is voor de toekomst van Britse 
burgers, om van de overige Europese inwo-
ners maar niet te spreken. Een sterk, eens-
gezind Europa is van levensbelang. Europa 
bracht al ruim zeventig jaar vrede en wint 
nog meer aan belang en wordt nog belang-
rijker.  Willen we als werelddeel niet onder 
gaan aan de willekeur van grootmachten als 
Amerika en de onvoorstelbare snel groei-
ende macht van China, dan is eenheid, 
samenwerking een eerste prioriteit. Popu-
listische partijen bespelen de burger leep 
met uitgekiende reclame en beloften die 
niet waar te maken zijn. Om maar niet te 
spreken over verkeerde voostelling van za-
ken. Nepnieuws wordt omarmd, voor waar 
aangenomen, niet te begrijpen. Ze blijken 
ook vaak heel grote  bedragen binnen te 
kunnen harken voor hun verkiezingscam-
pagnes. Zo kreeg FvD van een steenrijke 
advocaat uit Dubai 10.000 euro. In Ameri-
ka beginnen Trump- kiezers in de gaten te 
krijgen dat hun gezondheidszorg onbetaal-
baar wordt. Obama Care wordt daar door 
Trump systematisch afgebroken. Het is te 
hopen dat bij de komende verkiezing voor 
het Europese parlement mensen wakker 
worden en gaan zien waar populisten echt 
op uit zijn. Was de gang naar de stembus 
voor de Provinciale Staten voor velen al  
ver van hun bed, nog moeilijker is dat voor 
het Europese parlement. Als je beseft hoe 
groot het belang van Europa is voor vrede, 
welvaart, welzijn ga je naar de stembus. 
Gelukkig begint dat besef door te dringen, 
niet in de laatste plaats door te zien waar 
het onvermogen van de Britse regering toe 
leidt. Ook dichtbij huis wordt de urgentie 
tot samenwerken beter gezien. Zo willen 
eindelijk de drie Noordelijke provincies 
beter gaan samenwerken. Nog dichter bij 
huis, het heeft jaren geduurd, maar ook de 
gemeente Hoogeveen werd niet zo heel 
lang geleden  lid van de al in 1977 opge-
richte EDR, https://edr.eu/over-ons/. Letter-
lijk en figuurlijk, over eigen grens denken 
brengt ons vooruit. Al ruim zeventig jaar is 
een verenigd Europa de basis voor vrede in 
dit werelddeel. Stemmen dus! 23 mei.  
Frans Timmermans, we  kennen hem, hij 
was in Hoogeveen.

Jerk Otten, april 2019

ST
ER

KE
 JE

RK
e
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Op de ledenvergadering van 20 mei zal hij in 
Hoogeveen weer eens van zich laten horen: 
Klaas Smid.

Van 1990 tot 2003 gemeenteraadslid voor de PvdA  
in Hoogeveen, vanaf 1994 als  fractievoorzitter. 
Daarna raadsgriffier bij de gemeente Hardenberg. 
Van 2006 tot 2014 terug als in de Hoogeveense 
politiek. Vervolgens wethouder in Ommen en sinds 
november 2015  burgemeester van de gemeente 
Noordenveld. Niet direct meer in het zicht van de 
Hoogeveners, maar wie de sociale media volgt ziet 
hem nog regelmatig voorbij komen. Als rooieloper  
voor de ledenvergadering hebben we Klaas al vast 
wat vragen gesteld. Ongetwijfeld zal hij hier ook 
op 20 mei nader op terugkomen.

We hebben je leren kennen als een gedreven politi-
cus, met veel oog, hart en aandacht  voor de ont-
wikkeling van de burgers in de Hoogeveense sa-
menleving. Die Hoogeveense samenleving is er nog 
steeds, maar jij hebt met jouw talent nieuwe paden 
betreden. 

Wat is jouw binding op dit moment (nog) met 
Hoogeveen?
“Onze kinderen Inez en Lars wonen nog in 
Hoogeveen en ook mijn enige broer en schoon-
zus. We hebben ook nog veel bekenden en ken-
nissen in onze geboorteplaats. Natuurlijk blijven 
we de ontwikkelingen in Hoogeveen volgen, maar 
het is wel steeds meer op afstand. Het blijft de 
plek waar je geboren en getogen bent.” 

Wat heeft jou doen kiezen voor het ambt van 
burgemeester?  En is dat ook wat het je brengt?
“Ik mocht raadslid, raadsgriffier en wethouder zijn. 
Alleen de functie van burgemeester had ik nog 
niet bekleed. Na het wethouderschap in Hooge-
veen heb ik mij laten adviseren over mijn verdere 
loopbaan. Daar kwam uit om ook na te denken 
over een eventueel burgemeesterschap. Daarin 
kun je je ervaring uit de vorige functies tot uit-
drukking brengen. Wat mij vooral aansprak is de 
verbindende rol die je kunt vervullen in de lokale 
samenleving en het lokaal bestuur. De eisen die in 
Noordenveld werden gesteld spraken mij aan. Ik 

heb nog geen dag spijt gehad van mijn besluit om 
te solliciteren.”

Gemeente Noordenveld is niet zo ver van het 
Hoogeveense huis. Wat maakt het voor jou aan-
trekkelijk om juist daar burgemeester te zijn? En 
wat maakt het voor Noordenveld  aantrekkelijk 
dat juist jij hun burgemeester bent? 
“Zoals ik al memoreerde sprak het profiel mij aan. 
Het is een prachtige gemeente met mooie natuur, 
maar ook met de nodige economische dynamiek. 
Ik heb ook nog een mooie, inhoudelijke porte-
feuille. De gemoedelijke mentaliteit spreekt ons 
zeer aan. In Noordenveld houden ze niet van 
poeha en daarin pas ik wel. Bovendien wordt 
hier heel veel georganiseerd en in de kernen is 
veel samenbindend vermogen. Anderen moeten 
maar oordelen of ik een goede burgemeester van 
Noordenveld ben. En ja, we blijven in Drenthe. Ik 
zou niet passen en geschikt zijn in het Westen.”

Als burgemeester heb je een hele andere rol in 
de gemeente als raadslid of als wethouder. Er 
wordt verwacht dat je boven de partijen staat,  
waar mogelijk partijen verbindt. Hoe heb je die 
verandering ervaren?  
“Dat was eerst best een beetje wennen. Je moet 
eerst wel “ontwethouderen”. Dat betekent ruimte 
geven aan je wethouders en steun en hulp bieden 
waar dat nodig is. Maar ik vind het leuk om van 
een College een echt team te maken. Ook om 
met de raad gezamenlijk tot goede besluitvor-
ming en functioneren te komen.”

Heb je al een idee waar we je, bij leven en wel-
zijn, over 5 jaar kunnen vinden?
“Ik ben voor zes jaar benoemd. Ik heb er nu ruim 
3 jaar op zitten en zoals ik het nu ervaar zou ik 
best wel voor herbenoeming in aanmerking willen 
komen. Wij wonen in een heerlijk dorp, Roderwol-
de, waar ook Evelien haar plek heeft gevonden.”

Tot zover de rooieloper. Zelf luisteren naar en 
vragen stellen aan Klaas? Dan ben je er natuurlijk 
bij op 20 mei.

De rooieloper voor: 
Klaas Smid

 
door Louise Brink

foto gemeente Noorderveld
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Beste partijgenoten, en andere lezers,

De ouderengroep van onze afdeling 
heeft zojuist op 17 april het seizoen 
2018/2019 afgesloten met een lunch 
in De Lekkernij.

Het is een intensief en interessant sei-
zoen geweest. Het aantal deelnemers 
schommelde per bijeenkomst tussen 
de 8 en 12, waarbij we helaas moeten 
vaststellen dat het alleen maar man-
nen zijn. 

We doen hierbij dan ook een drin-
gend beroep aan alle PvdA vrouwen 
om onze bijeenkomsten te versterken 
en met ons het wel en wee van onze 
partij en de actuele politiek te bespre-
ken en uit te diepen. Jullie bijdrage is 
voor ons waardevol en geeft vaak een 
andere kijk op de zaken dan alleen de 
mannelijke standpunten.

We ontmoeten elkaar elke 3e woens-
dag van de maanden september t/m 
april in het Knooppunt, van 10.00 tot 
12.00 uur. Iedereen is daarbij welkom.

Waar houden we ons mee bezig?
Uiteraard zijn we begonnen met een 
terugblik op de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2018, die in alle opzichten 
voor de sociaaldemocratie en voor 
onze partij in het bijzonder teleurstel-
lend zijn verlopen. De ouderen van 
onze afdeling vinden dat de deelna-
me aan het kabinet met de VVD, onze 
politieke tegenstander notabene, ons 
behoorlijk heeft vervreemd van onze 
traditionele achterban. Zo heeft het 
gebrek aan stellingname tegen typi-
sche VVD standpunten over bezuini-
gingen ons geen goed gedaan. 

Ook over het opheffen van de soci-
ale werkvoorzieningen, hebben we 
meermalen gesproken. Dat een PvdA 
staatssecretaris zoiets kan verdedigen 
en uitvoeren begrijpen wij niet. De 
toegezegde arbeidsplaatsen in het 
reguliere bedrijfsleven zijn nog steeds 
niet ingevuld. En ook de bijdrage 

hierin van de lokale, provinciale, en 
landelijke overheid is ver onder de 
beoogde aantallen gebleven. 

Dit soort zaken blijven aan de PvdA 
kleven als slecht beleid. En ongeloof-
waardig als we zeggen op te komen 
voor de zwakkeren in onze samenle-
ving. De verdediging dat we moesten 
bezuinigen om dat het land er slecht 
voor stond, is nu geen excuus meer.
Beken gewoon dat we fouten hebben 
gemaakt. A door met de VVD in zee 
te gaan, B dat er verkeerde beleids-
beslissingen zijn genomen.

Nu gaat het volgens het huidige 
kabinet weer goed met v Nederland. 
Een groeiende economie, een stij-
gende welvaart  enzovoort. Alles de 
verdienste van de VVD? De andere 
partij die daaraan meegeholpen heeft, 
de PvdA, profiteert er niet van in de 
verkiezingen.  

Een vraag die bij ons naar boven komt 
is, als het dan nu weer zo goed gaat, 
waarom zien we dan dat de groep 
armen steeds armer wordt en de 
rijken rijker? Er nog steeds heel veel 
mensen gebruik moeten maken van 
de voedselbanken, kinderen die naar 
school gaan zonder ontbijt. Dit zijn za-
ken waar wij als ouderen geen begrip 
voor hebben. 

Onze partij moet zich opnieuw luid 
en duidelijk moet laten horen. Deze 
groepen in onze samenleving stem-
men misschien niet meer op ons, maar 
het zijn wel de mensen waarvoor de 
PvdA is opgericht en waarvoor de so-
ciaaldemocratie dient te staan. Als we 
nog bestaansrecht hebben als partij, 
en wij denken dat het zo is, laten we 
dan onze sociaaldemocratische waar-
den opnieuw uitdragen, en delen met 
andere linkse partijen. Samenwerking 
levert meer op dan elkaar vliegen af 
te vangen.

Jaarverslag ouderengroep PvdA Hoogeveen
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Zwembad en ijsbaan
We hebben ons ook bezig gehouden 
met de lokale politiek. De discussie 
ijsbaan/zwembad is ook aan ons niet 
voorbij gegaan. Vanuit de ouderen-
groep  hebben we hierover de pers 
benaderd en ons standpunt naar bui-
ten gebracht. 

We hebben met name vragen ge-
steld over de rol en de positie van 
de huidige wethouder van financiën, 
voordien wethouder van onder ande-
re sport en ruimtelijke ordening. Een 
megaproject, wie gaat het betalen? 
We zijn niet tegen een ijsbaan, maar 
voor een bovenregionaal zwembad, 
omdat onze inwoners ‘s zomers ver-
koeling moeten zoeken in de buiten-
zwembaden in andere gemeenten. 

De onzekerheden over de financiering 
van de ijsbaan en de toekomstige 
exploitatie maken dat wij vinden dat 
de wens voor een zwembad prioriteit 
verdient. Hierin staan we vierkant 
achter onze hardwerkende gemeente-
raadsfractie.

En verder
Andere zaken die bij ons op de agen-
da hebben gestaan het afgelopen 
seizoen, zijn onder andere:

De dreigende bezuinigingen op de 
Wmo. Hier zijn we mordicus tegen, 
omdat er een paar jaar geleden 3,5 
miljoen euro over was en in de alge-
mene middelen is gestopt. In plaats 
van het te oormerken voor magere 
jaren. Ons standpunt is dat je de 
eventuele tekorten dan maar weer uit 
de algemene middelen haalt, maar 
niet bezuinigt op noodzakelijke zorg.

Huisvesting.
Er wordt veel gebouwd in Hooge-
veen, vooral veel appartementen. 
Het Mauritsplein is hier inmiddels 
ook mee gevuld. Maar hoe staat het 
met wonen met zorg, is hier vol-

doende aandacht voor? Projecten in 
andere gemeentes kunnen hierbij als 
voorbeeld dienen. Het Krasse Knar-
ren project in Zwolle bijvoorbeeld. 
Ontwikkelt onze gemeente hier ook 
beleid op? We hopen hier meer in het 
najaar meer over te horen van Wijn-
hout Punt. 

Verkeersbeleid. We vragen ons af 
waarom de situatie op het Haagje en 
de Schutstraat zo vreemd is geregeld. 
Een 30 km zone van Het Kruis tot aan 
de ING bank. En dan weer 50 km. Het 
was toch de bedoeling de binnenstad 
verkeersluw te maken? Wij vinden dat 
de hele Schutstraat en het Haagje 
30 km zone moeten zijn, en dat ook 
handhaven. Dit gebeurt nu te weinig. 
Dit geldt ook voor het fietsen in de 
Hoofdstraat. Het lijkt wel of er steeds 
meer wordt gedoogd. 

Overleg met de fractie 
We hebben in februari een bijeen-
komst gehad met fractievoorzitter 
Inge Oosting. Met haar hebben we de 
actuele politiek doorgenomen. 
We hebben haar de vraag gesteld 
hoe wij de fractie kunnen ondersteu-
nen bij de werkzaamheden, bijvoor-
beeld door  berichten naar de pers 
te sturen over actuele of heikele 
onderwerpen. Een volgend gesprek is 
op 2 mei. De bedoeling is dat we dit 
met enige regelmaat zullen doen om 
elkaar bij te praten.

Daarnaast zijn er tal van onderwerpen 
aan de orde geweest die ingebracht 
worden door de deelnemers, er wordt 
levendig en soms heftig gediscussi-
eerd. Altijd worden de antwoorden 
gezocht in de waarden van de sociaal-
democratie. 

De kernwaarden van onze Partij van 
de Arbeid. We hopen hier nog lang 
mee door te gaan.

Namens de ouderengroep, 
Henk Prigge

Jaarverslag ouderengroep PvdA Hoogeveen
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JAARVERSLAG 
FRACTIE
2018-2019

Verder, met de weg omhoog! Met deze woorden 
sloot ik het jaarverslag van de fractie in 2018 af. 
We zijn nu ruim een jaar verder en de lijn omhoog 
lijkt voorzichtig te zijn ingezet als we kijken naar de 
recente uitslag van de Provinciale Statenverkiezin-
gen. Laten we hopen dat we weer op weg zijn! 

Het afgelopen jaar, de tweede raadstermijn als 
oppositiepartij, voelde eerst vreemd aan met nog 
maar twee zetels. Echter de wil en ervaring brach-
ten dat we ons er eigenlijk weinig van hebben aan-
getrokken als het gaat om het op de kaart zetten 
van onderwerpen die we belangrijk vinden en waar 
in onze ogen iets mee moet gebeuren, in wat voor 
vorm ook. We hebben de volumeknop ook het 
afgelopen jaar af en toe even goed omhoog ge-
draaid als het gaat om onze sociaaldemocratische 
inslag en onze visie op het collegebeleid. 
Wel vroeg dit het afgelopen jaar van ons dat er 
keuzes moesten worden gemaakt omdat we nu 
eenmaal niet met twee raadsleden en een opvolger 
dezelfde hoeveelheid werkbezoeken kunt afleggen 
en aan raadsactiviteiten kunnen deelnemen als 
voorheen.

De tweede oppositie periode
Na de verkiezingen kwam het medeleven vanuit 
alle partijen en hoeken uit de samenleving. Dat 
was fijn en deed ons ook goed, maar we konden 
er niets mee.…. Hoe ga je zo’n periode in na een 
halvering van zetels? Dat geeft dubbele gevoelens, 
maar een ding staat als een paal boven water: voor 
alle mensen die nu op ons hebben gestemd was 
een heel bewuste keuze. Deze gedachte sterkt ons 
in onze inzet en trots voor waar we voor staan. Het 
afgelopen jaar is de kritische lijn door de fractie 
voortgezet, met hardere accenten. Dat heeft ons 
geen windeieren gelegd, zeer regelmatig pikt de 
media onze acties op en dat vertaalt zich naar veel 
positieve reacties vanuit de samenleving. 

Een nieuwe fractie
De verkiezingsuitslag had ook tot gevolg dat er 
een compleet andere fractie kwam. Lisa, als nieuw-
komer werd eerste opvolger in aansluiting op Ida 

Gerda en mijzelf. Om in deze periode genoeg 
slagkracht te hebben, en om te investeren in PvdA 
Hoogeveen voor de toekomst, hebben we een 
steunfractie opgezet. Roelof Koops en Henk Smand 
draaien met de fractie mee. Nu we een jaar verder 
zijn, kunnen we zeggen dat dit zo langzamerhand 
z’n beslag begint te krijgen. Niet alleen wat betreft 
de praktische ondersteuning, maar ook als het gaat 
om het discussiëren en klankborden in de fractie. 
Inmiddels is Lisa met zwangerschapsverlof en we 
zijn blij dat Wolter voor deze periode opvolgend 
raadslid is. Hij is weer even terug van weg geweest 
in de Hoogeveense politiek.

Wat hebben we bereikt?
Het wordt zo langzamerhand een herhaling als het 
gaat om het dossier scholenhuisvesting in Hooge-
veen en het gebrek aan visie hierop. Toch blijven 
we hier continu aandacht voor vragen omdat de 
onderwijshuisvesting, en hiermee het onderwijs, op 
orde moet zijn in Hoogeveen en dat niet het geval 
is. In juni 2018 zijn we initiatiefnemer geweest van 
de motie voor een Rekenkameronderzoek naar het 
proces rondom de kunstijsbaan en zwembad. 
Onze motie haalde het met een ruime meerder-
heid. Het Rekenkamerrapport dat na de zomer 
werd gepresenteerd loog er niet om, er werd ge-
hakt gemaakt van bestuurlijk Hoogeveen. Het col-
lege trok van leer en de coalitiepartijen bedekten 
alles met de mantel der liefde. In onze ogen was er 
een grens overschreden….door minachting van het 
RKC rapport werd de gemeenteraad geschoffeerd. 
Daarnaast is er bestuurlijk veel mis gegaan in het 
proces rondom de kunstijsbaan en het zwembad. 
We namen daarom het initiatief tot een motie van 
afkeuring, die uiteindelijk door de volledige op-
positie werd gesteund in het najaar. Dit heeft de 
zaken letterlijk en figuurlijk even goed op scherp 
gezet. Het afgelopen jaar waren de zonneparken 
natuurlijk ook een belangrijk en regelmatig terug-
kerend onderwerp. Steeds opnieuw hebben we 
het maatschappelijk belang benoemd. Onze motie 
eerder dit jaar over voldoende ruimte voor maat-
schappelijke initiatieven en een strakkere kader-
stelling hierop, haalde ook een ruime meerderheid.
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• Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing  Ida Gerda

• Werkgroep Toegankelijkheid PvdA Drenthe Inge

• Auditcommissie     Inge

• Klankbordgroep ijsbaan-zwembad  Inge

We hebben regelmatig mondelinge en schriftelijke 
vragen gesteld over diverse onderwerpen zoals bij-
voorbeeld de woningbouw in Krakeel, bezuinigin-
gen Wmo, investering kunstijsbaan. Het afgelopen 

jaar heeft de gemeenteraad beleidsonderwerpen 
behandeld, waarvan de ingenomen standpunten en 
bijdragen op de website en deels op Facebook zijn 
geplaatst.

Praktische zaken
Het afgelopen jaar zijn we gestopt met de nieuws-
brief. Uit raadpleging van belangstellenden bleek 
dat het eigenlijk geen nieuwsbrief meer was. 
Iedereen was bijna altijd al van het ‘nieuws’ op de 
hoogte, via social media, de krant of radio, voordat 
ze de nieuwsbrief ontvingen. De raadsbijdragen 
plaatsen we op de website. We streven er naar om 
regelmatig berichten op Facebook te plaatsen. 
Dat kan gaan over de standpunten van de fractie 
in de gemeenteraad, werkbezoeken, onderwerpen 
waar vragen over worden gesteld of overige fractie 
activiteiten. Het leuke van Facebook is dat we ook 
precies kunnen zien hoeveel bereik onze berichten 
hebben. Twitter gebruiken we ook.

We houden nog steeds iedere eerste zaterdag van 
de maand PvdA spreekuur in de Lekkernij, samen 
met het bestuur. Hoewel er niet veel bezoekers ko-
men, hebben we een aantal mensen via deze weg 
kunnen helpen. Bovendien draagt het bij aan onze 
zichtbaarheid. Inwoners weten de fractie goed te 
vinden, vooral ook op andere manieren. 

Het streven is dat er bij iedere bestuursvergadering 
een fractielid, meestal de fractievoorzitter, aanwe-

zig is. Dat is het afgelopen jaar niet altijd gelukt, 
maar de lijnen tussen bestuur en fractie zijn kort en 
zijn we goed van elkaars activiteiten op de hoog-
te. Met de Ouderenwerkgroep is afgesproken dat 
we eens per drie maanden met elkaar in gesprek 
gaan. Zij willen graag ondersteuning of versterking 
aan de fractie bieden waar dat nodig is. Dat kan 
bijvoorbeeld deelname aan bijeenkomsten of het 
doornemen van onderwerpen zijn die worden te-
ruggekoppeld aan de fractie. We zijn hier blij mee 
en willen daar de komende tijd meer gebruik van 
gaan maken.

Tot slot, 2019
We staan met hart en ziel en vol passie voor onze 
partij. We zullen kritisch blijven en ons op onder-
werpen als PvdA blijven onderscheiden. De fractie 
werkt goed samen met het bestuur, de ouderen 
werkgroep en de actieve leden. We kunnen het 
niet alleen en daarom is jullie input altijd welkom. 
Dat hoeft niet alleen op een ledenvergadering dat 
mag, of moet altijd!

Inge Oosting

Wat hebben we nog meer gedaan?
We zijn blijvend actief aandacht blijven vragen 
voor het LHBTI beleid, mede naar aanleiding van 
de eerder aangenomen motie ‘Hoogeveen regen-
booggemeente’. Hiervoor hebben we samen met 
andere partijen een rondetafelgesprek met betrok-
kenen en belangenorganisaties georganiseerd.

In maart hebben we een Wmo actie bijeenkomst 
georganiseerd naar aanleiding van het voorstel 

om 1,5 miljoen euro te bezuinigen op de Wmo en 
Jeugdzorg. We hebben dit samen met Ruben Klei-
ne, ambassadeur VN verdrag, Gehandicaptenplat-
form Hoogeveen en de Zorgerije gedaan. Er was 
een goede opkomst en er is alle aanleiding voor 
een vervolg.

Naast de reguliere fractie- en raadsvergaderingen 
hebben we als fractie ook actief deelgenomen aan 
diverse werkgroepen en raadscommissies. 

• Ontvlechting Alescon en oprichting Stark

• Zonneparken

• Oprichting Sociale Adviesraad
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Onlangs mochten we weer naar de stembus. We kozen voor de ko-
mende vier jaar onze vertegenwoordigers voor de provincie en het 
waterschap. Steeds minder mensen gaan stemmen. Veel mensen zeg-
gen dan: ‘Wanneer je niet gaat stemmen heb je ook geen recht van 
spreken’. Zit wel wat in,  maar de andere kant van het verhaal begrijp 
ik ook steeds beter. 

De kloof tussen bestuurlijk en gewoon Nederland wordt namelijk 
steeds groter. Neem nou de fouten die dit kabinet heeft gemaakt 
met onze energierekening. Dat valt toch niet goed te praten ? De-
zelfde man, Wiebes, moet de Groningers helpen in het aardbevings-
dossier. Ben je mooi klaar mee. Zou zelf geen tweedehands auto 
van hem kopen. Maar hij zit er nog steeds, praat recht wat krom is 
en daarmee wordt onbewust de kloof tussen bestuurlijk en gewoon 
Nederland weer een stukje groter. Maar ook dichterbij huis zien we 
deze voorbeelden.

Een willekeurig voorbeeld, de toekomstige ijsbaan. Prachtig project 
hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar de miljoenen vliegen je om de 
oren alsof het gehaktballen zijn in een voetbalkantine. En de onder-
bouwing van het verhaal berust toch op wel heel veel aannames. Zo 
moeten allerlei bedragen worden gestort in een fonds die nog lang 
niet zeker zijn. Hebben we in Hoogeveen met een bedrijventerrein, 
nog niet zo gek lang geleden, niet zulke hele goede ervaringen mee 
opgedaan. 

In gewoon Nederlands: Die bedragen kwamen nooit en de gemeente 
kon betalen. Dat zijn u en ik natuurlijk, de belastingbetalers. Ik vind 
het eerlijker wanneer dit college zou zeggen: ‘Kijk, we willen graag 
die ijsbaan. Maakt ons niet uit wat het kost, gaan we gewoon doen. 
En elk jaar reserveren we een fors bedrag daarvoor op onze begro-
ting’. Dan ben je eerlijk bezig als politicus. Daar kun je het mee eens 
of oneens zijn, want dat is politiek. 

Maar niet een of ander mistig verhaal vertellen dat de financien wel 
kloppen. Hans Kazan en Hans Klok zijn er niks bij, dit is een goo-
cheltruc van wereldniveau. Met zoveel aannames in een begroting 
kunnen we allemaal wel een Ferrari gaan kopen. Mensen prikken 
er dwars doorheen merk ik op straat en in de voetbalkantine. En zo 
wordt de kloof tussen bestuurlijk en gewoon Nederland weer een 
stukje groter. Ook bij ons in Hoogeveen.

Kim Putters, directeur van het SCP, noemt het in zijn nieuwe boek 
een veenbrand. En wij, als mensen uit het veen, weten wat dat be-
tekent. Da’s niet best. Ik vrees dat hij gelijk heeft. We zien het in het 
onderwijs en de zorg. Maar ook het respect, wat er niet meer is ,voor 
onze politie en zelfs hulpverleners die tijdens Oud & Nieuw worden 
aangevallen.

De BV Nederland is zieker dan we denken. Politici willen scoren, 
willen in de krant. Lintjes doorknippen. Maar ik wil van hen een lan-
getermijjnvisie, net zoals politici als Den Uyl, Wiegel en Van Agt dat 
vroeger deden. Daar kun je het niet mee eens zijn, dat mag. Maar 
duidelijk waren ze wel. En alleen op die manier verkleinen we de 
kloof tussen bestuurlijk en gewoon Nederland weer.

Mark Tuit

Ve
en

br
an

d



13nieuwe Rooievener | jaargang 44 | nummer 1 | mei 2019

ST
AT

EN
PR

AA
T

Op het moment dat u dit leest zijn we al weer wat verder in de tijd en 
zullen de onderhandelingen voor een nieuw College van Gedeputeer-
de Staten mogelijk al ver gevorderd zijn. Het is nu echter 17 april en 
de rook van de 3e Provinciale Statenvergadering ná 21 maart is net 
opgetrokken. In die vergadering hebben informateur Roelie Goettsch 
en opdrachtgever Cees Bijl vragen beantwoord over het informatie-
proces dat na de verkiezingen is gestart,

Bijzondere verkiezingen wel. Voor het eerst in lange tijd werd ik, 
ondanks een zetel verlies, weer eens gefeliciteerd met het behaalde 
resultaat: opnieuw na 4 jaar weer de grootste partij in Drenthe! En een 
duidelijk stijgende lijn ten opzichte van de TK-verkiezingen en de ge-
meenteraadsverkiezingen van 2018. Uiteindelijk werden we in Emmen, 
Assen, Borger-Odoorn en Noordenveld de grootste partij.

Daar zag het niet naar uit tijdens de verkiezingsavond. Drentse politici 
en belangstellenden hadden zich verzameld boven in het warenhuis 
Vanderveen in Assen om daar de uitslagen te volgen. Na de 1e exit-
polls sloeg de verbazing en voor sommigen de verbijstering toe toen 
bleek dat Forum voor Democratie geweldige resultaten boekte in de 
provincies. Toen op het grote scherm de inmiddels beroemde en be-
ruchte speech van Baudet werd getoond (zonder geluid overigens) en 
hij bijna een kwartier levensgroot en non-stop in beeld was, was het 
voor iedereen duidelijk: dit waren bijzondere verkiezingen. 

In Drenthe is de situatie nu zo dat er liefst 12 fracties in PS zitting heb-
ben. PvdA, FvD en VVD hebben 6 zetels. Het CDA volgt op 5 zetels 
en de andere grote winnaar GroenLinks heeft nu 4 zetels. Het zittende 
College van PvdA, VVD, CDA en CU verloor nipt haar meerderheid 
dus een andere samenstelling van GS lag in de lijn der verwachting. 

Onze fractie heeft 4 vertrouwde en 2 nieuwe gezichten: Janny Roggen 
en Jos Schomaker hebben hun opwachting gemaakt. Verder zijn Cees 
Bijl, Ralph du Long, Peter Zwiers en ondergetekende opnieuw aange-
schoven.

Als grootste partij hebben we Roelie Goettsch als informateur aan-
gesteld. Roelie, vertrekkend statenlid, heeft dit met verve opgepakt 
maar kwam er na één verkennende ronde nog niet helemaal uit. Ze 
stelde een tweede ronde voor met een gesprek tussen de 4 grootste 
partijen. Zo’n beetje alle partijen hadden in de eerste ronde duidelijk 
gemaakt dat er niet zomaar voorbij gegaan kon worden aan de winst 
van Forum. Daar moest serieus mee worden gesproken en dat is ook 
gebeurd. Uiteindelijk bleken er te grote en moeilijk tot onoplosbare 
verschillen van inzicht te bestaan - vooral op het gebied van klimaat 
en maatschappijvisie – tussen genoemde gesprekspartners. In haar 
eindrapport beval Roelie aan om de zittende coalitie uit te breiden 
met GroenLinks en deze partijen uit te nodigen om tot een nieuw Col-
legeprogramma te komen. De komende weken wordt, onder leiding 
van formateur Cees Bijl, duidelijk of dit tot resultaat zal leiden. Leuk is 
nog om te vermelden dat er een Hoogeveens tintje aan de formatie zit 
want Klaas Smid zal optreden als technisch gespreksleider en de boel 
in goede banen leiden.

Hendrikus Loof
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Eind vorig jaar stond in de krant dat de autorijders die in een elek-
trische Tesla de meeste boetes krijgen voor snelheidsovertredingen. 
Wie dus denkt dat in een Tesla fatsoenlijk volk zit, komt bedrogen 
uit. In Tesla’s rijden mensen die profiteren van de belastingvoordelen 
waarmee ze verwend worden door onze belastingdienst. In decem-
ber vorig jaar werden er  2210 Tesla’s verkocht. In januari dit jaar, 
toen de regeling aanmerkelijke teruggebracht werd, nog maar 23!  
Niks milieu dus, puur zakelijk instinct. 

Met de windmolens in de Drentse veenkoloniën is het precies het-
zelfde. Hier worden rijke boeren die investeren in windmolens nog 
veel rijker dankzij gulle subsidies die de overheid verstrekt. Ook hier 
speelt het milieuaspect nauwelijks een rol. 

Deze voorbeelden haal ik aan omdat het voorbeelden zijn van hoe 
het niet moet met het milieubeleid. Die enorme subsidies om een 
bepaald gedrag uit te lokken, komen voort uit een soort paniek om-
dat het “vijf voor twaalf” is. Wat minder paniek en wat meer de tijd 
nemen om eerlijker oplossingen te bedenken lijkt me verstandiger. 
Windmolens renderen nu, al zonder dat er overheidsgeld bij moet, 
op zee, niet op het land en zeker niet in Drenthe. En als het met alle 
geweld dan toch moet dan in de vorm van bewonerscorporaties die 
de windmolens exploiteren. Subsidies op elektrische auto’s lijken me 
helemaal uit den boze. Binnen enkele jaren komen de grote Europe-
se autobouwers massaal met relatief betaalbare elektrische model-
len, en als zij het niet snel genoeg doen komen de Chinezen. En dan 
komen er ook vrij snel elektrische auto’s op de tweedehands markt. 

Grootschalig investeren in energiebesparende maatregelen, vooral 
in huurwoningen, prima. Woningcorporaties hebben de kennis en 
de kunde om dit te doen. Of ze voldoende middelen hebben, is een 
tweede, maar misschien wordt dat beter als er aan de verhuurders-
heffing, wat gedaan wordt. De Staat haalt daar jaarlijks 1,7 miljard 
mee op! Zonnepanelen op daken van woningen en bedrijfspanden 
zie je steeds meer, gelukkig ook steeds meer op huurwoningen. Ook 
hier gaat het kennelijk nog niet snel genoeg en zien we dat energie-
cowboys hele stukken landbouwgrond willen volplempen met zonne-
panelen om maar van subsidies te kunnen profiteren. De inpassing 
in het landschap is vaak te treurig voor woorden, en het stomste 
is dat veel van die elektriciteit die zo opgewekt wordt niet eens in 
ons stroomnet kan. De kabels om al die stroom te kunnen vervoe-
ren, hebben in het hele land volstrekt onvoldoende capaciteit. Het 
vergt vele jaren en vele miljarden investeringen om die infrastructuur 
voldoende robuust te maken. Als we nu daar eens in investeren in 
plaats van al die cowboys te subsidiëren! Kortom, ik pleit voor een 
wat realistischer kijk op die energietransitie, wat minder paniekerig 
vanuit bevlogenheid, wat meer vanuit zeg maar de ingenieurstraditie 
die toch ooit kenmerkend was voor de PvdA. 

En misschien zet alles wat hierboven staat helemaal geen zoden aan 
de dijk. Misschien is investeren in het beveiligen van de kust de ko-
mende decennia het allerbelangrijkst voor ons land. Dat zet wel zo-
den aan de dijk. We pompen het westen van ons land al eeuwen naar 
beneden, de zeespiegel stijgt hoe dan ook. Als we niks doen ligt 
Hoogeveen ooit dichtbij zee. Mooi, maar je houdt wel een verrekt 
klein Nederland over om doorheen te rijden met je elektrische auto.

Wijnhout Punt
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•	 Veltman tegen De Ligt: Hebben we er in 90 minuten toch 

mooi 150 miljoen doorgedraaid!

•	 Knarrenhof – ‘t klinkt meer als een varkensflat....

•	 Business card: G. Vos, chef ploggen

•	 Manus: “Nou heeft Parijs ook al een zwart gat.”

•	 Tot 2030 veel 65-plussers in Hoogeveen: 50 shades of grey...

•	 Julien Ass ange

•	 Jan Karbaat voor al uw zaad.... 
Retteketet met T. Baudet,  
veel decorum met de baas van Forum

•	 Plasgebied: Kroondomein

•	 Manus: “De CO2-reductie is Shell wel een centje waard.”

•	 Bidcoin

•	 Hudson’s Bye

•	 (Xi Jin)ping: Een nieuw leerstuk in uw Rode Appje

•	 Al een kaartje voor de show van Mi$$elle Obama? 
Pleasemaatschappijen 
Na ampel beraad heeft de Statenfractie besloten de Bijl  
erin te zetten.

•	 AIVD-advies: Huaweigeren

•	 Manus: “De Stint mag weer de weg op.  
En de Snorstint op het fietspad?  
Belastingontluiking
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adressen en meer

Rekeningnummer afd. Hoogeveen 
IBAN: NL25 RABO 0117 5443 02

Landelijk: www.pvda.nl

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

www.pvdahoogeveen.nl 

www.facebook.com/pvdahoogeveen 

@pvdahoogeveen 

pvdahoogeveen

AFDELINGSBESTUUR
voorzitter 
Wolter Dekker 
Tapuitlaan 82 
7905 CZ  HOOGEVEEN 
06-12091298  
wolter_dekker@hotmail.com

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

penningmeester 
Frans Jansen

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 

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

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

1e opvolger 
Lisa Charlotte Schonewille 
Asterstraat 10 
7906 JE Hoogeveen 
06-23279199 
lisacharlotteschonewille@hot-
mail.com

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

LID PROVINCIALE STATEN
Hendrikus Loof 
Vondelstraat 15 
7901 HP Hoogeveen 
06-50507137 
vondel15@home.nl

WATERSCHAP DRENTS 
OVERIJSSELSE DELTA
Mark Tuit 
De Oplegger 31 
7913 RM Hollandscheveld 
06-19506162 
marktuit@hotmail.nl

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


