
   Asser Tomaandblad      Afdeling Assen    E: assen@sp.nl 
                                      Editie: februari 2011    W: assen.sp.nl 
         T: 0592-314478 
 
 SP betuigt steun aan de actie tegen bezuinigingen op                                                     
onderwijs.  
Woensdagmiddag 9 februari 2011 organiseerde  het COG Drenthe in Assen  
een stille tocht vanaf de Groningerstraat naar het gemeentehuis in Assen.  
Collega’s van  openbare scholen en kandidaten voor de provinciale staten 
 van de SP sloten zich hierbij aan.  Het kabinet heeft het voornemen om 
 fors te bezuinigen op onderwijs. Bovenop een aantal kleinere  
bezuinigingen die reeds zijn doorgevoerd, wordt er nog eens 300 miljoen  
euro bij het primair en voortgezet onderwijs weggehaald. 
 
Deze bezuiniging treft vooral de scholen voor speciaal onderwijs, zoals in  
Assen de W.A. van Lieflandschool en de kinderen met een rugzakje. Ook  
zijn er hierdoor ingrijpende gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs op  
alle basisscholen. De klassen op de scholen worden groter. Er gaan bij COG Drenthe circa 10 fultime en 
bij Plateauopenbaar onderwijs circa 20 fulltime arbeidsplaatsen verloren (landelijk gaat het om 5000 
arbeidsplaatsen). 

Even voor tweeën was het een drukke boel op hoek  Kanaal – Groningerstraat pal voor het kantoor van 
COG Drenthe. De een met een bord  en de ander  met spandoeken; allemaal tegen de bezuinigingen in 
het onderwijs. Een trommelaar  liep voorop en rustig volgde de hele stoet ruim 220 mensen  die mee 
liepen met de stille stoet richting gemeentehuis. Daar aangekomen kwam Wethouder Maurice  
Hoogeveen naar buiten en  stapte samen met Ria Ton op de verhoging. En sprak de demonstranten toe. 

Hij sprak met hen de bezorgdheid   uit over de bezuinigingen. Ria bood de wethouder een mandje aan 
met twee zure appels en sprak daarna de demonstranten  even toe die  naar  het gemeentehuis waren 
gekomen. De SP is woedend over de voorgenomen plannen voor het zogenaamde “passend onderwijs” 
Nu blijkt dat klopt wat we altijd hebben gezegd. Het plan is een ordinaire bezuinigingsmaatregel en 
wordt door het kabinet handig ingezet om 300 miljoen euro weg te halen uit het onderwijs. CDA en VVD 
hebben na de landelijke demonstratie al aangegeven gewoon door te gaan met hun 
bezuinigingsplannen.  

Tot slot nog dit: Op 2 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. We stemmen dan ook over 
de Eerste Kamer. Wanneer het kabinet daar geen meerderheid heeft, wordt het heel lastig om deze 
schandalige plannen uit te voeren. Dus, ga stemmen, en denk goed na over welke partij uw stem 
verdient. 

Verkiezingen Provinciale Staten 
 

2 maart is het zover. De verkiezingen voor de provinciale staten, het kan u bijna niet ontgaan zijn. Wilt u meehelpen 
met de campagne, laat het ons weten via bovenstaande contactgegevens.  De SP gaat een flink aantal keren de 
buurten in om folders rond te brengen en persoonlijk bij mensen langs te brengen.  
Daarnaast staan we een aantal zaterdagen in het centrum met een kraam en zijn er  
debatten, worden er duizenden folders verspreidt, borden beplakt etc etc. Doe mee met  
de SP en laat het ons weten ! Volg onze site (www.assen.sp.nl) voor het meest actuele  
nieuws. 
 
 

Voor het meest actuele nieuws: www.assen.sp.nl of voor  
nieuws uit de Staten van Drenthe: www.drenthe.sp.nl  
 
 
 

http://www.assen.sp.nl/
http://www.assen.sp.nl/
http://www.drenthe.sp.nl/
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Armoede troef 
 
Zondag in Assen. Het gros is naar de kerk en de rest is op familiebezoek. Meestal is er op zondag niet veel te beleven in dit slaperige 
stadje. Tenminste, als je geen cent te makken hebt, hoef je niet naar de koopzondag te gaan of naar een ander evenement. Dan kun 
je nog een zondagse wandeling gaan maken, maar dit heb ik persoonlijk altijd nogal doelloos gevonden, tenminste als je geen hond 
hebt om uit te laten, waarom zou je dan voor jezelf een blokje om gaan? Ik vind het best leuk om ergens naar toe te wandelen of te 
fietsen, maar dan halverwege ergens een kopje koffie op een terrasje is toch wel zo gezellig. Geen nood, zegt de zunige Drent dan, 
nemen we broodjes en een thermoskan toch zelf mee? Ja! Gezellig picknicken, terwijl het hier de helft van de tijd regent en stormt, 
zeker?  

Dus me maar even weer verdiept in het armoedebeleid van de Gemeente Assen. De minima hebben het al gemerkt met de 
feestdagen, want de waardebonnen van de afgelopen jaren bleven uit. Voor dit jaar zijn de meedoenpremies afgeschaft, behalve die 
voor de 'arme' kindertjes. De gemeente is aan het bedenken hoe ze ons nu 'in natura' kunnen ondersteunen. Waarschijnlijk komt er 
een kortingspas of Stadjerspas, met kortingen voor de bieb en het zwembad, wat sowieso al niet meer te betalen is, maar goed. 

Er is een rapport van de Rekenkamer verschenen met een onderzoek naar de effectiviteit van het armoedebeleid.  Daar stonden 
eindelijk cijfers in: zo'n 2500 huishoudens in Assen, onder de armoedegrens! Met zo'n 3 tot 4 leden per huishouding plus daklozen en 
andere niet-geregisteerde mensen, kom je dan al gauw op het schokkende aantal van 10.000 inwoners van Assen, en of die nou onder 
of net boven de armoedegrens zitten, maakt in de praktijk niet zoveel uit volgens mij. Het rapport gaat ook uit van een dalende 
tendens naar 8,5% van de bevolking, in plaats van de algemeen aangetoonde stijgende tendens naar 14% van de mensen in armoede, 
en dat in een land als Nederland, een stad als Assen.  

Het schijnt dat we in Nederland een grote stad zouden kunnen bouwen voor het aantal daklozen alleen al! Nu komt Wilders dan met 
het idee van het 'tuigdorp', waar alle schorriemorrie bij elkaar gezet moet worden, maar dan wordt ie zeker zelf Burgemeester van dat 
dorp, want volgens mij is hij het grootste tuig wat hier rondloopt! Dit alles geeft alleen maar aan dat het taboe rond armoede nog 
even groot is als altijd. Iedereen in armoede voert nog steeds een eenzaam gevecht tegen instanties als de Sociale Dienst en de GKB. 

Zelf heb ik me in september al aangemeld bij de GKB, maar pas in maart kan ik op een vervolggesprek komen en dan is het 
budgetbeheer nog niet opgestart! Mijn contactpersoon is momenteel ziek en als ik naar de GKB bel, krijg ik een of andere muts die me 
gaat zitten uitleggen dat ik van me 673 euro aan uitkering toch echt de huur, het gas, water en licht en de zorgverzekering moet gaan 
betalen. Dat ik verder de wijzigingen voor de huurtoeslag maar 'even' moet veranderen per internet en dat ze er verder niks aan kan 
doen dat er zulke lange wachtlijsten zijn bij de GKB! 

Ondanks al mijn werkzaamheden zit ik nu toch weer noodgedwongen in de Bijstand. Dit voelt voor mij alsof ik opgesloten ben in mijn 
huisje, vastzit in mijn situatie en geacht wordt om achter die geraniums te blijven zitten en me kapot te schamen, tot iets of iemand 
me komt bevrijden. Als je gaat zitten wachten op je contactpersoon van de Sociale Dienst kom je ook niet ver, want als 
participatieklant (in plaats van werkende arme) word je gewoon gezien als kneusje die niet eens in staat is te werken! Nog geprobeerd 
om aanspraak te maken op mijn oude rechten van de WIA, maar ik word gewoon vrolijk geestelijk en lichamelijk gezond verklaard 
door het UWV en dat is ook niet zo gek, want vorig jaar volgde ik nog de cursussen voor 'succesvol ondernemen' en 'excellent 
onderhandelen' via diezelfde UWV! 

Toch wil ik de lezers een bemoedigend woord meegeven: loop niet terneergeslagen rond, depressief en verslagen, vol van schaamte 
of berouw, nee, neus in de wind, kop ervoor, kin omhoog, schouders recht en blijf geloven in jezelf, blijf geloven in je dromen en je 
eigen talenten! Blijf geloven dat je samen sterker wordt door strijd, dus dat de SP ook voor jouw belangen opkomt en een partij is die 
echt betrokken is bij burgers! Zit je ergens mee, dan kun je ook altijd de SP hulpdienst inschakelen bijvoorbeeld, je staat echt niet 
alleen! Samen gaan we er iets moois van maken in 2011 en met de Provinciale Verkiezingen voor de deur, kunnen we er ook nog een 
mooi Drenthe van maken!  Wat de armoede betreft: je bent misschien arm, maar vast rijk aan vrienden, aan ideeën, aan oplossingen 
en aan creativiteit! Op 14 mei zal de Sociale Alliantie bijvoorbeeld een 'meedoen dag' organiseren in de Maasstee, met veel 
aktiviteiten en informatie, een mooimakerij, muziek voor jong en oud, waarover meer in de volgende tomaandblad.  

Yvonne 

 


