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SP BBQ : Kom ook !

28 augustus organiseert de SP Assen weer de jaarlijkse
ledenbarbecue . Een uitgelegen kans voor nieuwe leden om kennis
te maken, voor actieve leden om het afgelopen jaar te bespreken
en nieuwe plannen te maken, en vooral om gezellig samen te zijn
en het nieuwe seizoen te starten.

U krijgt allen binnenkort nog een uitnodiging, maar schrijf de 
datum alvast op in uw agenda en kom vooral langs !

Fractie stelt vragen over zomerproblemen thuiszorg

Via de media heeft de SP vernomen dat Axxicom Thuishulp 
wachttijden voor de thuiszorg niet uitsluit deze zomer.
Axxicom is 1 van de aanbieders van thuiszorg voor de 
gemeente Assen.

Door de vakantie van de thuishulpen en door de toename van zorgvragen door het warme 
weer verwachten zij wachtlijsten. Wel stellen ze dat zij als organisatie dit moeten oplossen en 
denken vooral door pro-actieve communicatie naar de klanten over nieuw te introduceren 
thuiszorg vakantie beleid de gaten te kunnen dichten.

De SP wilde van het college weten of, naast Axxicom, dit ook een probleem is van andere 
thuiszorg aanbieders en hoe problemen worden opgelost. Ook wil de fractie weten of de 
gemeente wachtlijsten accepteert en hoe de kwaliteit van thuiszorg vooral ook deze periode 
bewaakt wordt. 

Want zoals we allen weten in de vakantie periode zijn niet alleen de thuishulpen op vakantie 
maar ook vaak de familie en buren, en zijn veel, met name oudere, mensen juist in de zomer 
eenzaam en erg gevoelig voor de hete temperaturen. 

CO2 opslag onder Assen?

Het rijk heeft diverse gebieden in oa. Drenthe aangewezen als mogelijke locaties voor het 
ondergronds opslaan van CO2. De SP is hier tegen, het lost geen problemen op, risico's zijn 
nauwelijks onderzocht en kost enorm veel geld, geld dat volgens de SP beter kan worden 
ingezet voor echte, duurzame oplossingen. 

Een van de velden die aangewezen is ligt onder een gedeelte van Assen. De SP heeft in de 
laatste raadsvergadering voor het reces gepleit voor een debat over opslag van CO2 onder 
Assen, dit debat vindt begin september plaats.
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Verkiezingen: iedereen bedankt voor je inzet

In Assen hebben woensdag 9 juni 4722 mensen op de SP gestemd. 

Dit is ruim 12 procent van de Assenaren, een verlies van 6 % ten opzichte van de 2e 
Kamerverkiezingen in 2006, maar een verdubbeling ten opzichte van de 
gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. De SP is in Assen de 3e partij, laat alleen de 
PvdA en de VVD boven zich, en is dus ook groter gebleven dan de PVV. In Assen scoorde de SP 
ook iets beter dan het landelijk gemiddelde van 10 procent. De SP komt met 15 zetels in de 2e 
Kamer. 

Emile Roemer: Verlies met een gouden randje: Na het enorme succes van vier jaar terug, 
hebben we niet het vertrouwen van die kiezers kunnen vasthouden. We hebben zelfs op acht 
gestaan. Nederland sociaal uit de crisis krijgen, dat was de inzet van onze campagne. We 
hadden heel veel goede mensen, een goed verhaal en een ijzersterke
campagne. In de laatste drie weken hebben we ons zetelaantal alsnog verdubbeld. Dat is een 
geweldige prestatie. Wij gaan dan ook doen wat we de mensen beloofd hebben. Een stem op 
de SP 9 juni, daar heb je op 10 juni ook nog wat aan."

Alle leden die hebben meegeholpen tijdens de campagne, met folderen, de markten, buurten 
in de buurt en alle andere acties! Onzettend bedankt voor je inzet! 

Acties hebben succes: bezuiniging eigen bijdrage van de baan

De actie van meer dan 500 mensen op het Plein in Den Haag op 29 juni is succesvol geweest. 
De voorstellen van minister Klink om een tientje eigen bijdrage te heffen voor logopedie, 
ergotherapie en dieetadvisering zijn door een Kamermeerderheid tegengehouden. SP-Kamerlid 
Renske Leijten is blij met het resultaat: 
“Het blijkt dat actievoeren helpt. Nu gaan 
we er ook voor knokken om ook de 
eigen bijdrage in de GGZ van tafel te 
krijgen.”

SP vacaturebank

De SP draait op vrijwilligers, op leden die 
af en toe, maandelijks of elke week wat 
tijd beschikbaar willen maken om 
Nederland, en dus ook Assen menselijker en socialer te maken.
We zijn altijd op zoek naar mensen die ons komen versterken. Folderen, artikelen schrijven, de 
fractie ondersteunen, in het bestuur of actiegroep of actief bij de hulpdienst. Mogelijkheden 
genoeg. Wil je meedoen? Bel of mail gerust!
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