
ASSER TOMAATBLAD 
OP WEG NAAR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 2018  

 

Door het bestuur van de afdeling 

 

Op 21 maart gaan de kiezers in Assen bepalen welk beleid er in Assen zal worden gevoerd. 

Aan jullie, leden en sympathisanten  van de SP, vragen wij ons te steunen, zodat de SP in  

Assen  de posi e krijgt om het leven in  onze stad te verbeteren. 

  

Door op de SP te stemmen kiezen jullie voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en 

onderlinge solidariteit. Dan kiezen jullie voor de Assenaren, volwassen en kinderen, die nu 

in armoede leven. Voor het behoud van voorzieningen, zoals bibliotheken en wijk centra. 

Voor betere zorg, de bestrijding van eenzaamheid en voor betaalbaar wonen. 

Maar ook voor een betere binnenstad, toegankelijk en bereikbaar voor iedereen. 

 

Dus vragen we aan alle mensen die de SP een warm hart toedragen ons te steunen, zodat 

we meer zetels in de raad krijgen. want dan kunnen we echt onze plannen uitvoeren. 

Help ons mee de SP groot te maken, niet alleen door op de SP te stemmen, maar meld je 

aan om mee te doen in onze campagne. We kunnen jullie steun goed gebruiken. 

Een mailtje naar onze voorzi(er via assen@sp.nl  en we nemen contact met je op.  

 

 

SCHIJNCONSTRUCTIE BIJ ALESCON 
 

Door Alie dekker 

 

Sinds 2011 laat Alescon mensen werken via het uitzendbureau AwerC-Flex. Alescon is zelf 

100% aandeelhouder van AwerC. De cao Sociale Werkvoorziening (SW) voor deze SW-

werknemers is zo buiten spel gezet. Daardoor liepen honderden medewerkers o.a. loon, 

seniorenverlof en werkzekerheidsgaran e mis. 

De FNV hee4 gisteren gelijk gekregen van de 

rechter. Er is sprake van een schijnconstruc e. 

Alescon moet 2 miljoen terugbetalen aan de ge-

dupeerde werknemers en de werknemers in 

dienst nemen. Hulde voor de FNV en de werkne-

mers die om hulp van de FNV hebben gevraagd. 

  

Ik weet niet hoe het met jullie geweten zit maar 

ik schaam me kapot voor wat we sinds 2011  

hier in Assen hebben gedaan met de werknemers van Alescon. Ik schaam me als inwoner 

van Assen maar natuurlijk vooral als raadslid.  

Hoe hebben wij een schijnconstruc e goed kunnen keuren waardoor Alescon de Cao voor 

mensen met een SW-indica e kon omzeilen? 

 

Lees meer over dit onderwerp op onze website: 

h(ps://assen.sp.nl/nieuws/2017/12/schijnconstruc e-bij-alescon 
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AGENDA 

Er is  in februari nog één  Algemene le-

denvergadering gepland. 

• Goedkeuring programma voor de 

gemeenteraadsverkiezingen 2018 

De exacte datum is nog niet bekend.  

Alle leden krijgen hiervoor een persoon-

lijke uitnodiging. 

 

CONTACTGEGEVENS: 

SP  afdeling Assen 

Goorsprake 13  

9451 KW Rolde 

�: 06 4914 8175 

� assen@sp.nl 

h(ps://assen.sp.nl 

 

HULPDIENST SP ASSEN 

Prak sche helpende hand  voor leden en 

niet-leden die problemen hebben met 

gemeentelijke instan es en die graag op 

weg geholpen willen worden. 

Voor contact met de hulpdienst kunt u 

mailen naar assen@sp.nl. 



EVEN VOORSTELLEN 

Onze kandidaten voor de  

gemeenteraadsverkiezing  

van 2018: 

1: Jannie Drenthe (V) 

2: Mar ne Deen (V) 

3: Aaldrik de Vries (M) 

4: Gea Busscher (V) 

5: Bas Ananias (M) 

6: Gonny van der Laan (V) 

7: Vincent Huijsdens (M) 

8: Henk Schuring (M) 

9: Jan Meruma (M) 

10: Alan Staples (M) 

11: Harm de Groot (M) 

12: Elma van Lienen-Mozer (V) 

13: Carla van der Zwaag (V) 

14: Lummy Boelens (V) 

15: Janny Dijkslag-Eisenga (V) 

16: Joke Prescher (V) 

17: Evert Brouwer (M) 

SP ASSEN MET NIEUWE PLOEG RICHTING VERKIEZINGEN 

Door het bestuur 

De leden van de SP hebben vanavond de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkie-

zingen vastgesteld. Op de lijst staan veel nieuwe gezichten. De nieuwe club staat te po-

pelen om Assen socialer te maken. Jannie Drenthe is de gekozen lijstaanvoerder. 

Drenthe (65) is geboren en getogen 

in Assen. De afgelopen 15 jaar was ze 

beleidsadviseur zorg in het SP bol-

werk Pekela. Eerder was ze onder 

andere hoofd werkgelegenheid bij de 

gemeente Emmen. Jannie Drenthe is 

trots op het team van de SP: ‘Onze 

lijst staat bol van ervaring binnen en 

buiten de poli ek.  

Enthousiast, energiek en klaar om 

voor Assen door het vuur te gaan.’ 

De volledige kandidaten lijst vindt u hiernaast. 

h(ps://assen.sp.nl/nieuws/2017/11/sp-assen-met-nieuwe-ploeg-rich ng-verkiezingen 

 

NIEUWE VOORZITER VOOR DE SP AFDELING ASSEN  
 

Door Ben Schelleman 

  

Mijn naam is Ben Schelleman, sinds november 2017 voorzi(er van de SP afdeling Assen. 

In november 2016 ben ik vanuit Demen, een dorpje bij Ravenstein in Noord-Brabant, 

naar Rolde verhuist. Ik ben nu  zo’n 15 jaar lid van de SP.  

In april 2016 hee4 Alan Staples mij uitgenodigd voor de cursus Heel de Mens, en zo 

kwam ik met de SP Assen in aanraking.  

Bij een Algemene Leden Vergadering  

werden bestuursleden gevraagd, heb ik mij 

kandidaat gesteld, en ben gekozen als be-

stuurslid en contactpersoon voor de ge-

meente AA en Hunze. Alan had al langere 

 jd aangeven te willen stoppen als voor-

zi(er. Na enige gesprekken en vergaderin-

gen van het bestuur, heb ik mezelf kandi-

daat gesteld om dat van Alan over te ne-

men.  Vooral ook omdat de bestuurs-leden 

’n aangenaam stel mensen is en ik ook ge-

loof in een gezonde en sterke SP.  

 

Nu staan we voor de belangrijke taak om een goede uitslag met de verkiezingen te ma-

ken, maar snel hierna zal ik ook de nodige aandacht en  jd in de andere gemeenten, AA 

en Hunze, Noorderveld en Tynaarlo, gaan steken. Ook daar zou het goed zijn een mooie 

club ac eve SP’ers te vinden om in die gemeenten de SP sterker te maken. 

 

BLOEIEND VERZET IN ASSEN 

Door Bas Ananias 
 

Zaterdagochtend 4 november ging de afdeling 

Assen met 26 SP’ers op pad om bloembollen te 

verkopen uit solidariteit voor alle helden in Gro-

ningen die strijden tegen de gaswinning en scha-

de. In Groningen hebben 134.000 mensen schade 

door gaswinning. De NAM, Shell, Exxon en de 

regering laten de Groningers nog steeds zakken. 

Op 11 november zijn er in Uithuizen 20.000 bloembollen de grond ingegaan uit symbo-

lisch verzet en monument voor alle helden in Groningen. Uiteindelijk vormen de bollen 

in het voorjaar een prach g bloembollenveld met daarin de leus: ‘Kop’dr veur’.  

ASSERBOS & NATUUR NIET VERKOCHT  

Het college wilde een voorstel indienen 

om ruim 400 hectare natuur zoals het 

Asserbos, Twijfelveld, beekdal De Mes-

schen, het Amelterbos, landgoed Val-

kens jn en een aantal parken van de 

hand te doen, met name vanwege de 

kosten van het onderhoud. 

Het voorstel van de SP om de verkoop 

tegen te houden kreeg zoveel steun in de 

raad dat het college dit plan hee4 inge-

trokken. 


