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Column 

Trouw aan jezelf blijven en de moraal en principes waarnaar je wilt leven.                                                      
Moeilijk en niet altijd mogelijk. Als de hongerdood op de loer ligt krijgt het                                         stelen 
van een brood een andere lading. Zwart is niet altijd inktzwart en wit is                                         niet altijd 
even smetteloos. De “stem des volks”, wie spreekt daar dan in                                                              
vredesnaam, kent geen nuances. De “man in de straat” geeft voor de camera’s                                                                        
ongezouten zijn mening. Die is vaak van Barbertje moet hangen, of zoals in                                               
Haren, Bats. Laten we wel wezen, wat Bats vroeg was onmogelijk.                                                         
Onvoorwaardelijke steun van de gemeenteraad was na de breuk in het                                                                   
vertrouwen een onmogelijke eis. Project X had daarvoor een te grote impact                                                    
gehad. Geschonden vertrouwen moet je terug verdienen, willen terugwinnen.                                               
Een tweede kans had hij zeker verdiend en die had hij ook gekregen. Bats heeft                                                     
daar niet voor gekozen, kon dat niet opbrengen, dat verdient respect. 
Een punt van geheel andere orde is, zoals de Groene Amsterdammer in haar                                         
februarinummer noemt: Het verraad van de PvdA. Het gemak waarmee deze                                               
partij na de verkiezingen het rode jasje verwisselde voor een strakblauwe                                                     
blazer past ook geen andere kwalificatie. De Groene citeert een socioloog die                                                  
de PvdA vergelijkt met een kameleon. Fel rood tijdens de campagne en nu als coalitiepartner omarmt zij 
weer de liberale principes van een terugtredende overheid en het geloof in de zegeningen van de 
markt. Wat “Jan met de pet’’ daar van denkt, is wel duidelijk. Onze Jan krijgt de gevolgen hiervan nu 
rechtstreeks in de pet gegooid. Maar daar heeft deze regentenpartij geen boodschap aan. Anders is het 
nu er ook intern wat begint te roeren. Het Wetenschappelijk bureau van de PvdA zet grote vraagtekens 
bij de huidige koers van de partij. We maken ons terecht zorgen over betaalbare zorg, onderwijs, onze 
baan en sociale zekerheid. De Bestaansonzekerheid is weer terug. Eigen verantwoordelijkheid is een 
stok geworden om al degenen die niet mee kunnen komen hiermee om de oren te slaan. Werk en 
vakmanschap worden niet meer gewaardeerd. De denktank van de PvdA wil nu weer de dagelijkse 
verzuchtingen en dromen van mensen tot inzet van de politiek maken. Klinkt nog niet erg concreet. Het 
wordt nu tijd voor daden om het geschokte vertrouwen weer terug te winnen. Er is een herkansing. Dat 
moet je willen en kunnen, anders moet je gewoon zeggen wie je bent en waar je echt voor staat. Alleen 
dat verdient respect, anders is het inderdaad gewoon verraad! 

Jelle Hofstra 

Kandidaat raadsleden 2014: meld je nu! 

In maart 2014 wordt de nieuwe gemeenteraad gekozen. We starten nu de voorbereidingen daarvoor 
met deze oproep voor mensen die zelf het SP-geluid willen vertolken in de gemeenteraad. Heb je daar 
zin in, heb je er de tijd voor, beschik je over de kwaliteiten die ervoor nodig zijn en ben je SP-lid, meld je 
dan met een brief of mailtje. Je aanmelding kan naar: Jan Broekema, Batingestraat 2, 9402 RL Assen of 
mail: j.broekema@assen.nl 

SP start onderzoek onder bijstandsgerechtigden 

De werkloosheid is in Nederland historisch hoog. Steeds meer mensen zijn aangewezen op het vangnet 
van de bijstand. Maar dit vangnet gaat steeds weer op de schop. Veel gemeenten zetten 
bijstandsgerechtigden aan het werk, zonder eerlijk loon of fatsoenlijk contract. Het rijk kort op de 
hoogte van de bijstandsuitkering. SP-Kamerlid Sadet Karabulut: 'Het is tijd om van 
bijstandsgerechtigden te horen wat ze ervan vinden. Hoe goed is de dienstverlening, tegen welke 
problemen lopen ze aan, en welke oplossingen zien ze voor zich? Kijk op www.sp.nl om je eigen 
ervaringen met de SP te delen 

http://www.sp.nl/
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Ledenvergadering kiest nieuw bestuur 

Dinsdagavond 12 maart heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de SP afdeling Assen 
plaatsgevonden. Naast het jaarverslag dat werd goedgekeurd werd een nieuw afdelingsbestuur 
gekozen.  
 
Alan Staples neemt als voorzitter het stokje over van Dirk Visser, die na zeven jaar stopt. Staples was al 
lid van het bestuur van de SP. Daarnaast is hij tussen 2008 en 2010 raadslid geweest in de gemeente 
Assen. Monique Knapper keert terug in het bestuur als penningmeester, evenals organisatiesecretaris 
Joke Prescher en de algemene bestuursleden Aly Joustra en Erik van Eekelen. 

Erik van Eekelen geïnstalleerd als plaatsvervangend raadslid 

Afgelopen donderdag is Erik van Eekelen geïnstalleerd als plaatsvervangend raadslid voor de SP in de 
Asser gemeenteraad. Hij neemt het stokje over van Jeroen van Rooij die na 3 jaar stopt. 

Tijdens de algemene ledenvergadering stond de afdeling stil bij het vertrek van Jeroen van Rooij en 
werd hij bedankt voor zijn inzet. Jeroen blijft wel actief in de afdeling binnen de steunfractie. Erik van 
Eekelen stond in 2010 als nr 4 op de kandidatenlijst en is ook namens de SP lid van de Provinciale Staten 
van Drenthe. 

SP Assen deelt zorgkranten uit op open dag Zorg en Welzijn  

Ook in maart was de SP weer zichtbaar op straat in Assen. Zo heeft                                                               
een aantal leden van SP Assen meer dan 500 SP Zorgkranten                                                                               
uitgedeeld bij de "Open Dag van Zorg en Welzijn" op het                                                                              
Koopmansplein in Assen. De krant werd goed ontvangen en veel                                                                               
mensen gaven aan zich zorgen te maken over de kabinetsplannen.                                                                       
Vooral de onzekerheid waarin vele zorgverleners en -gebruikers                                                                             
verkeren is stuitend. (Lees de zorgkrant op sp.nl)  

Ook werd de flyer uitgedeeld voor de manifestatie georganiseerd                                                                                        
door FNV AbvaKabo in Den Haag op 6 april tegen de bezuinigingen                                                                                  
in de thuiszorg. 

Veranderingen stationsgebied Assen 

In het kader van de FlorijnAs krijgt ook het stationsgebied in Assen een ingrijpende facelift. Afgelopen 
maand heeft de raad hier uitvoerig bij stilgestaan. Er komt een nieuw stationsgebouw, een autotunnel 
en diverse andere aanpassingen.  

De SP fractie had een aantal kritiekpunten. Zo vinden wij het kapitaalvernietiging dat een station van 25 
jaar oud tegen de vlakte wordt gegooid. Smaken verschillen, maar we moeten zuinig omgaan met dat 
wat we hebben. Ook hebben we gepleit voor betere voorzieningen voor wachtende reizigers. Een heikel 
punt was de fietstunnel van/naar Assen Oost.  De fietsersbond en het bewonersoverleg Assen-Oost 
hadden een actie opgezet om ervoor te zorgen dat deze fietstunnel minder steil wordt. Nu vormt dit 
voor veel Assenaren een obstakel, en wanneer je toch het hele gebied opknapt en je dit voor de 
komende decennia aanlegt moet je het goed doen. De SP was het van harte met ze eens. Uiteindelijk 
besloot de raad dat het plan ongewijzigd doorgaat, maar het college wel probeert de tunnel aan de 
oostzijde minder steil te maken. 

http://www.strijdvoorthuiszorg.nl/media/uploads/files/Strijd_voor_Thuiszorg_flyer_6_april.pdf

