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Campagnetijd: Help Mee!

3 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Tot die tijd organi- 
seren we veel campagneactiviteiten. Daarbij kunnen we alle hulp 
gebruiken.  Alleen dan lukt het om de SP verder te laten groeien. 
Want een grote SP is de beste garantie voor sociaal beleid in 
Assen. Dat is harder nodig dan ooit. Grote rijksbezuinigingen 
komen op ons af. Juist dan is het van het grootste belang dat we 
de opgebouwde sociale voorzieningen verbeteren en de 
zwakkeren ontzien.  Kijk wat jij kunt doen en meld je aan.

Folderen in je wijk 

Zoals altijd krijgt iedere Assenaar in campagnetijd een folder in de bus. Ook een paar straten bij jou in 
de buurt van folders voorzien? Dat kan. Het is maar een uurtje werk en je kan zelf bepalen wanneer je 
de folders rondbrengt, als het maar voor de verkiezingen is. De folders verspreiden we vanaf 5 februari. 
Opgeven kan nu uiteraard al via assen@sp.nl     of bij Dirk Visser tel 314478.  

Verkiezingsborden beplakken 

Uiteraard staan er weer verkiezingsborden verspreid door de stad. Die moeten constant en goed 
beplakt zijn met SP-posters.  Wil je meehelpen? Graag! Je kunt een bord bij je in de buurt adopteren en 
zorgen dat die constant beplakt is of af en toe met een groepje een rondje door de stad maken. 
Aanmelden: assen@sp.nl of bij Dirk Visser, tel 314478

Op de markt staan 

Natuurlijk is de SP tijdens de campagne in de hele stad te vinden. In het centrum en in de wijken.  We 
staan er meestal tussen 11.00 uur en 15.00 uur. Er is dus altijd plek om mee te helpen. Het zou leuk zijn 
als je erbij bent. Opgave kan via assen@sp.nl of bij Erik van Eekelen, tel: 788375

Huis aan huis aanbellen 

Obama deed het. Wij doen het al jaren. En dat is niet voor niets. Bij mensen aanbellen is de manier om 
mensen te overtuigen SP te stemmen. Praat je op feestjes en met vrienden altijd over politiek? Dan is dit 
echt iets voor jou. Opgeven: assen@sp.nl of Erik van Eekelen, tel 788375

Onze Speerpunten
- Geen bezuinigingen op sociaal terrein.
- Verbetering van de communicatie van de gemeente met inwoners en organisaties.
- Uitvoering van de WMO moet beter. De menselijke maat voorop, niet de regels.
- Buurten en wijken moeten centraal staan
- Investeren in een socialer en menselijker armoedebeleid.
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Campagnefeest SP Assen

Op zondagavond 7 februari houdt de SP Assen 
een Campagnefeest !!!

Met nog minder dan een maand te gaan is de 
campagne echt van start gegaan. Dat willen we 
samen met iedereen vieren in muziekcafe Whispers. 

We nodigen iedereen uit om langs te komen en samen 
met ons een drankje te drinken, hapje te eten en vooral 
een feestje te vieren. Ook kunt u kennismaken met de 
SP kandidaten en hebben we live-muziek van de 
band Rock the Brazilian.

Komt Allen !!! Wanneer: Zondag 7 februari 2010 vanaf 20.00 uur
Waar: muziekcafe Whispers, Singelpassage 9 in Assen 

Agnes on Tour in Assen

Maandagavond 18 januari kwamen ca 100 
mensen af op de openbare avond in Hotel 
de Jonge met Agnes Kant, fractievoorzitter 
van de SP in de Tweede Kamer. 

Agnes Kant is on Tour door heel Nederland 
en deed ook Assen aan. Overdag had ze een 
werkbezoek op het AOC Terra (VMBO-
school in Assen-Oost). 's Avonds was ze in 
Hotel de Jonge, hield ze een toespraak en 
was er ruimte om vragen te stellen waar Agnes 
uitgebreid op in ging. Een succesvolle en 

inspirerende avond waar veel leden en niet-leden op zijn afgekomen. (foto: Remco Boerma)

Vragen over sociale dienst n.a.v. TV programma de Ombudsman

Onterecht beschuldigd worden van uitkeringsfraude, door de sociale recherche 180 keer gepost voor je 
woning, de sociale dienst die de door hen gemaakte fouten niet oplost en iemand laat zitten met 
torenhoge schulden.  Over deze zaken die zich afspeelden bij een alleenstaande moeder in Assen ging 
het tv-programma “de Ombudsman”. De SP fractie is geschrokken van de uitzending en keurt de in de 
uitzending genoemde methode en handelswijze van de gemeente Assen af en heeft het college om 
uitleg gevraagd. Voor meer info: www.assen.sp.nl
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