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Column           Cartoon 
 
Wist je dat de Gemeente Assen jarenlang heeft geroepen  
dat het maar tien 'echte' daklozen had? Echte daklozen zijn  
mensen die echt nergens kunnen slapen, behalve buiten.  
Dat Assen ruim 200 thuisloze mensen kent, daar wordt aan 
 voorbijgegaan, want die kunnen immers nog wel bij familie 
 of vrienden terecht, zo wordt verondersteld.  
 
Afgelopen winter nog de Burgemeester van Assen  
geschreven dat er nog steeds mensen buiten slapen in  
de sneeuw, de zogenaamde zorgwekkende zorgmijders,  
maar er kwam geeneens antwoord.  
Wist je dat de Kommarin maar 6 slaapplaatsen aanbiedt  
voor mannen en vier voor vrouwen? Dat dit gemiddeld 4  
euro per nacht kost en dat je je telefonisch moet  
aanmelden? Alsof iedere dakloze een mobiel heeft met 
 beltegoed. Dat je niet eens langer dan vijf nachten achter elkaar gebruik kunt maken van de opvang en dat 
ze 's weekends dicht zijn? Dat de opvang en de gemeente het maar raar vinden dat er zo weinig gebruik 
wordt gemaakt van de opvang. En wist je dat Assen dit beleid express hanteert om de 'aanzuigende werking' 
van andere daklozen uit andere gemeenten tegen te gaan? 
 
Nu doet het Leger des Heils al geweldig werk met de Voedselbank en kledingwinkel in Assen, maar van 
hogerhand werd bedacht dat er ook een dak-en thuislozenopvang moest komen aan de Reest, in een oude 
school. Maar meteen waren de protesten van buurtbewoners niet van de lucht. Bovendien zorgde de 
gemeente er wel voor dat er geen of onvoldoende informatie en overleg plaatsvond aan de buurtbewoners, 
zodat ik mij afvraag of de gemeente dit ook moedwillig zo organiseert dat het gedoemd is te mislukken? 
 
 Iemand anders die ik erover sprak, verbaasde zich over de protesten van de buurtbewoners: 'Waarom zijn 
de mensen gelijk overal maar tegen?' Waarom is er niet meer begrip? En waarom zou er sprake van overlast 
zijn, al voordat het begonnen is?' 
 
Wist je dat er in Nederland zoveel daklozen zijn dat je er een hele stad mee kunt vullen? Moeten die mensen 
dan zo jaren rondlopen of mogen ze zelf een huisje bouwen? Ik heb maar eens contact opgenomen met 
Habitat for Humanity, een organisatie die huizen bouwt in derde wereldlanden. Ze waren zeer verbaasd dat 
ik hen voorstelde om huizen te bouwen in Nederland, want volgens hen was er in Nederland geen armoede 
en ook geen sprake van huisvestingsproblemen! Ja, die paar daklozen, die hadden er immers zelf om 
gevraagd? 
 
Wie ik ook spreek over daklozen, de meeste mensen geven een standaard antwoord: 'Er zijn nu eenmaal 
mensen die willen niet anders, denk maar aan Tokkel, die had geld genoeg hoor en dan ook nog om een 
gulden durven vragen?!' Niemand schijnt te beseffen dat het iedereen kan overkomen. Je hebt grote kans 
om dakloos te worden bij een scheiding bijvoorbeeld. Het schijnt dat als je maar een paar weken dakloos 
bent geweest, dat het dan al bijna onmogelijk is om terug te keren naar een huisje. Het schijnt dat als je in 
gesprek raakt met iemand die dakloos is, en je gewoon eens luistert, er dan vaak een heel boeiend verhaal 
achter weg komt. Een verhaal dat de moeite waard is, een verhaal over vervlogen dromen en verborgen 
talenten.  Een beetje begrip, is vaak het enige wat gevraagd wordt. Een vriendelijk woord of gebaar, of 
gewoon naast iemand zitten op een bankje, aanwezig zijn, zonder oordeel en zonder verwachtingen, is iets 
wat je kunt doen voor je medemens. Dan hoef je geen geld of niks te geven, maar dan kun je toch wat 
betekenen voor iemand.  
 Yvonne 
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Vragen over verkeerssituatie Veemarktterrein 

De SP en PLOP hebben gezamenlijk vragen gesteld aan B&W over de verkeerssituatie rond de Jumbo 
supermarkt op het Veemarktterrein. Dit omdat het terrein slecht toegankelijk is, met name voor 
hulpverleningsdiensten.  

Zaterdag 5 maart waren raadsleden van de SP en PLOP getuige van een situatie in de Jumbo waarbij 
hulpverlening moest worden ingeschakeld. Het duurde onnodig lang voordat de hulpverlening ter 
plaatse was. De politie moest komen rennen vanuit de Nijlandstraat omdat ze van daaruit niet met de 
auto bij de supermarkt konden komen, en de ambulance kon alleen via het zeer drukke en slecht 
begaanbare Veemarktterrein de supermarkt bereiken. 

Ook zorgt de situatie rond de supermarkt voor verkeersoverlast en gevaarlijke situaties in de Paul 
Krugerstraat. Dit alles speelt al langer en er zijn vaker problemen met hulpverleningsdiensten geweest 
die het terrein slecht kunnen bereiken. De SP wil dat er een oplossing komt zodat het verkeer, maar 
vooral ook de hulpverleningsdiensten het terrein en gebouwen goed, snel en veilig kunnen bereiken. 

Ledenvergaderingen: noteer alvast in uw agenda! 
 
Op zaterdag 9 april vindt van 11.00 tot 16.00 uur een regioconferentie plaats in Assen voor de regio's 
Groningen, Friesland en Drenthe. ‘s Ochtends maken we kennis met de nieuw gekozen SP Statenleden 
en praten we over de collegeonderhandelingen. ‘s Middags bespreken we de nieuwe SP scholingskrant. 
Onderwerp: Wie gaat de prijs van de crisis betalen? De scholingskrant gaat in op de plannen van het 
kabinet en de Europese Commissie, en de alternatieven van de SP. De scholingskrant is per mail aan te 
vragen via assen@sp.nl of telefonisch via 0592-314478.  
Mocht u willen meepraten over dit onderwerp, en/of u eventueel beschikbaar willen stellen om als 
regiovertegenwoordiger van de afdeling Assen naar de regioconferentie te gaan, dan kan dit op 
dinsdagavond 5 april. Zie assen.sp.nl/agenda voor de exacte locaties en tijden. 
  
Op woensdagavond 11 mei zal een algemene jaar- en ledenvergadering van onze afdeling plaatsvinden. 
U wordt hierover nog apart geïnformeerd.  

 

SP met 4 zetels in de Provinciale Staten van Drenthe 
 
De verkiezingen van 2 maart zijn voorbij en de SP 
heeft 4 zetels weten te bemachtigen in de PS 
Drenthe. 1 zetel verlies ten opzichte van 4 jaar 
geleden, maar een lichte winst ten opzichte van de 
laatste 2e Kamerverkiezingen, en bijna een 
verdubbeling in vergelijking met de 
gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar.  
 
Asser bestuurslid Erik van Eekelen is ook gekozen en 
donderdag 10 maart geïnstalleerd. Samen met Philip, 
Ko en Louise gaan zij er weer 4 jaar tegen aan! 
 
Iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen 
tijdens de campagne: Bedankt! De nieuwe fractie (vlnr: Louise, Erik, Philip en Ko 

http://assen.sp.nl/nieuws/2011/Verkeer_Jumbo_Veemarkt.pdf

