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 2 maart verkiezingen Provinciale Staten 
 
Woensdag 2 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten.  
Belangrijk, omdat het ook in Drenthe socialer kan en moet. Belangrijk  
omdat we geen CO2 opslag in de Drentse bodem willen. Belangrijk  
omdat de Provinciale Staten ook de Eerste Kamer kiezen en kabinet  
Rutte daar nog geen meerderheid heeft en we dat heel graag zo  
willen houden. 
 
Assen is trouwens goed op de SP kieslijst vertegenwoordigd, er staan 
 verschillende kandidaten uit Assen op de lijst met als hoogst  
geplaatste ons bestuurslid en fractieondersteuner Erik van Eekelen.   
 
Wilt u meehelpen tijdens de campagne om deze verkiezingen een  
succes te laten worden?  
Geef het door via assen@sp.nl of tel 314478   
 
 

SP in alle Staten!  

Zondag 13 februari  
Burgers’ Zoo Arnhem 

In opmaat naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 2 maart 2011 organiseert de SP op zondag 
13 februari voor leden en aanhang een spetterende dag in Burgers’ Zoo in Arnhem. 

Vanaf 11.00 uur is iedereen welkom. Tussen 11.30 en 12.30 uur worden de leden welkom geheten door 
Jan Marijnissen en zijn er muziek- en cabaretoptredens. De presentatie is in handen van Sjaak Bral. 
Hierna heeft iedereen volop de tijd om de bijzondere dierentuin Burgers' Zoo te bezoeken. Ook kunnen 
de gasten speeddaten met onze provinciale lijsttrekkers en Tweede Kamerleden en een leuke foto laten 
maken. Om 16.00 uur start de laatste ronde met muziek, cabaret en Emile Roemer, die de campagne 
aftrapt. Rond 17.00 uur is het feest ten einde.  Wilt u kaarten bestellen. Kijk op www.sp.nl 

Actiedag "armoede werkt niet" succes 

Donderdag 18 november hield de SP Drenthe een actiedag in het kader van "Armoede werkt niet". Bij 
de poorten van alle Sociale Werkvoorzienings (SW) bedrijven in de provincie werden handtekeningen 
ingezameld. 's Avonds was er een informatieve avond in Diever waar onder andere de Voedselbank haar 
werkwijze kwam uitleggen.  

In Assen stond de SP om 07.00 uur 's ochtends voor de poorten van Alescon waar door de medewerkers 
met veel enthousiasme werd gereageerd op de actie. Bij Reestmond in Meppel was RTV Drenthe 
aanwezig om verslag te doen van deze actie. Op RTVDrenthe kunt u het verslag beluisteren. Directeur 
Veld van Reestmond noemde de kabinetsplannen zelfs diefstal.
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 College bezuinigt armoedebeleid Assen kapot 

De SP is faliekant tegen de bezuinigingen op het Asser armoedebeleid. 65+ ers, chronisch zieken en 
gehandicapten verliezen de meedoenpremie, voor kinderen worden de regelingen uitgekleed en alleen 
in natura beschikbaar.  De SP stemde daarom donderdag 16 december (als enige partij) tegen de 
voorstellen van het college.  

Website Co2 Nee gelanceerd 
 Is het slikken of stikken met de CO2-opslag in de Drentse ondergrond? Wat de SP Drenthe betreft werkt dat 
niet zo. Met de site www.drentheco2nee.nl kan iedereen een steentje bijdragen aan een breed gedragen NEE 
tegen ondergrondse CO2 opslag. 
 

Zorgen over Ontwikkelingen Mercuriuscentrum 

De SP heeft tijdens de vergadering over de herontwikkeling van het Mercuriuscentrum aangegeven zich 
zorgen te maken om de kleine ondernemers in dit gebied. De kleine winkeltjes zijn al voor een deel 
verdwenen.  

Met de plannen die er nu liggen gaat dit hele gebied op de schop 
en wordt een A-locatie, met bijbehorende panden en huurprijzen 
en vooral gericht op mode. Is er in het nieuwe gebied nog wel 
plaats voor kleine ondernemers? Diversiteit in winkeltjes, door de 
SP al vaker de struinwinkeltjes genoemd, maken een stad een 
stad. Alleen maar heel veel van hetzelfde, de grote concerns, 
doet afbreuk aan het winkelaanbod en levendigheid. En áls er 
ruimte is voor de kleine ondernemer, is het dan nog wel te betalen? De Mode As, alleen mode winkels? 
Een A locatie? Het klinkt mooi maar niet betaalbaar in de oren. Het klinkt ons zoals zoveel in Assen als 
groter, mooier en duurder. De SP wil daarom harde garanties over terugkeer en huurprijs voor de 
huidige ondernemers. Ook heeft de SP kritiek geuit over de plannen om een groot aantal 
zorgappartementen boven de winkels te bouwen. De SP is van mening dat mensen niet weggestopt 
moeten worden boven winkels waar na 19.00 uur het hek sluit. Wij kiezen voor kleinschaligheid in de 
wijken zodat mensen ook echt kunnen en mogen meedoen. 

 

Motie om fractievergoeding te verminderen aangenomen 

Het SP voorstel om ook 10 % te bezuinigen op de eigen fractievergoedingen is donderdag unaniem door 
de raad aangenomen. De SP is van mening dat wanneer de raad van alle inwoners en instellingen 
verwacht dat ze met minder moeten, de raad zelf niet buiten schot kan blijven.  De SP stelde tijdens de 
begrotingsbehandeling voor om uitgebreider op raad en college te bezuinigen. Het college stelt dat het 
principe “samen de trap op, samen de trap af” opgaat voor alle betrokken instellingen in Assen. Assen 
bezuinigt zelf, dus verwachten we dat ook van de instellingen. Alleen deed de gemeenteraad en het 
college hier niet aan mee. De SP stelde daarom voor om 10 % te bezuinigen op de fractievergoedingen, 
op de onkostenvergoeding voor raadsleden en op de collegevergoedingen. Daar was helaas geen 
meerderheid voor. De raad wilde wel kijken naar bezuinigen op de fractiebudgetten en daarom kwam 
de SP hiervoor met een nieuwe motie die donderdag unaniem is aangenomen en per 1 januari 2011 
ingaat. 

http://www.drentheco2nee.nl/

