
      Asser Tomaandblad
 Afdeling Assen E: assen@sp.nl

                                    Editie: maart 2010 W: assen.sp.nl
T: 0592-314478

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 succes

Op zondagavond 7 februari hield de SP Assen 
een Campagnefeest. Circa 70 mensen kwamen af op de muziek, hapjes, drankjes en onze 
kandidaten in muziekcafe Whispers. Het was een gezellige en succesvolle avond. Inmiddels is 
de campagne goed op stoom. We zijn al diverse keren gaan buurten in de buurt, hebben 
geflyerd in de stad, er worden momenteel 30.000 folders door SP leden bezorgd en onze 
kandidaten hebben debatten gevoerd. Als u wilt meehelpen in het resterende deel van de 
campagne of na die tijd (want in tegenstelling tot de andere partijen gaan wij ook dan de straat 
op, de buurten in). Mail naar: assen@sp.nl

CO2-Nee !!!

GroenLinks en de SP organiseren op zaterdag 20 februari een demonstratie tegen opslag van 
CO2 en Kernenergieafval in Drenthe. 

De demonstratie wordt gehouden op de Brink in Annen vanaf 14.00 uur. Anne is gekozen als 
demonstratieplaats omdat het Annerveenscheveld vaak genoemd wordt als de beste 
mogelijkheid om CO2 op te slaan. Het gaat om CO2 die vrijkomt uit de nieuw te bouwen 
kolencentrales in de Eemshaven. GroenLinks en de SP zowel op gemeentelijk, provinciaal als 
landelijk niveau vinden dit onaanvaardbaar. Het is het paard achter de wagen spannen. Als de 
kolencentrales niet gebouwd worden in de Eemshaven hoeft die CO2 ook niet opgeslagen te 
worden.

De Drentse Commissaris van de Koningin zei in zijn nieuwjaarstoespraak dat we in Drenthe 
verantwoordelijk zijn voor onze eigen rotzooi. Met rotzooi bedoelde hij ondergrondse opslag 
van CO2 en Kernenergieafval. Met deze toespraak is de discussie dus toch weer heropend. 
GroenLinks en SP maken duidelijk met deze demonstratie wat hun standpunt is:

• Geen rotzooi, geen CO2, geen Kernenergieafval 
in de Drentse bodem!
• Drenthe is geen afvalputje.

Beide partijen roepen alle Drenten op om 
zaterdag 20 februari 2010 te laten zien dat ze 
ook tegen het opslaan van rotzooi in de Drentse 
bodem zijn.

Meer info:
SP: Philip Oosterlaak,                                                                                                         E: 
p.oosterlaak@drenthe.nl 
M: 06-17782364 
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