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Door onze voorzi
er Ben Schelleman 

 

Nog 10 dagen tot de verkiezingen, 10 dagen waarin we alles op alles ze�en om ons doel te 

bereiken, de SP nog groter en sterker te maken in de gemeenteraad. Alle Assenaren kun-

nen hier hun steentje aan bijdragen, natuurlijk door op 21 maart op de SP te stemmen, 

maar ook om andere kiezers te overtuigen dat de SP de beste keuze is.  

Voor ouderen en jongeren. Voor ondernemers en werknemers.  

Voor mensen die zorg verlenen en die genen die zorg nodig hebben.  

 

Dus vragen wij iedereen die de SP een warmhart toe draagt, leden en 

niet leden,  om ons te helpen ons doel te bereiken. Meld je bij de SP 

als je mee wilt doen met de ac&es van de afdeling Assen.  

tot en met 21 maart bezoeken we wijken, winkelcentra, zijn we op 

het Koopmansplein en bij het sta&on.  

We kunnen jullie hulp goed gebruiken. In de agenda, zie de kolom 

hiernaast, vindt u onze plannen voor de ac&es die we gaan voeren, 

en de bijeenkomsten en deba�en waar de SP bij aanwezig zal zijn. 

De afgelopen twee weken zijn we al ac&ef geweest, er zijn Assenaren bezocht in de wijken  

Noorderpark en Assen-Oost en, zijn we aanwezig geweest op het Koopmansplein en win-

kelcentrum aan de Nobellaan en Vredeveld. De weersomstandigheden zaten niet echt 

mee, koud en een striemende wind, maar dat hee, geen a-reuk gedaan aan het enthou-

siasme en de inzet.  We hebben veel mensen gesproken en geïnformeerd 

 

Tijdens het debat op 5 maart jl. onder auspiciën van Sport Drenthe is onze lijs�rekker Jan-

nie Drenthe o.a. opgekomen voor de individuele sporter, gezien het feit dat steeds meer 

mensen niet in verenigingsverband sporten of bewegen, maar dat op individuele basis 

vormt gee,. 

De organisa&es en de poli&eke par&jen die aanwezig waren kwamen gezamenlijk tot de 

conclusie dat de poli&ek in deze met een visie omtrent de sports&mulering komt, en een 

nieuwe Sportnota gaat samenstellen, vergelijkbaar met de sportnota in de periode 2009-

2016.  

 

INTERVIEW MET JANNIE DRENTHE, LIJSTTREKKER SP 

Jannie Drenthe, 66 jaar, geboren en getogen Assenaar. Ze stond de afgelopen 15 jaar als 

beleidsadviseur Zorg in SP-bolwerk Pekela aan de wieg van veel ijzersterk sociaal be-

leid. Daarvoor was ze &en jaar hoofd werkgelegenheid bij de gemeente Emmen. Jannie  

is moeder van twee dochters en mantelzorger. Haar mo�o: 'Voor elkaar, voor Assen'. 

Assen is een fijne stad om in te wonen. Wij zijn trots op 

onze geschiedenis, onze mooie bossen, de gezelligheid. 

Maar de SP wil meer! 

‘We hebben op veel onderwerpen een stevig sociaal ge-

luid laten horen’, kijkt Jannie terug op de afgelopen jaren. 

'We hebben geknokt voor goede en toegankelijke thuis-

zorg en huishoudelijke hulp en steeds gepleit om geld  

dat bedoeld is voor de zorg en par&cipa&e ook daaraan te 

besteden. Nu zijn er miljoenen, bedoeld voor zorg en  

par&cipa&e, naar de algemene middelen van de gemeente 

gegaan terwijl er op deze terreinen nog zoveel te  

verbeteren valt.  

Kijk bijvoorbeeld naar de gezinnen die in armoede leven. 1800 kinderen in Assen groeien 

op in een gezinssitua&e van armoede en stress om het dagelijks bestaan. Die kinderen zijn 

niet alleen geholpen met een fiets of een laptop uit een gemeentelijk fonds. Er is veel meer 

nodig. Dat blijkt ook uit onderzoek van de landelijke kinderombudsman. Het hele gezin 

moet ondersteund en geholpen worden waardoor er minder stress is en kinderen weer 

onbevangen kunnen opgroeien. Besteed het geld daaraan!' 

Lees het hele interview op : h�ps://assen.sp.nl/ 
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AGENDA - De SP in ac$e in Assen 

zaterdag 10 maart 11:00 tot 15:00 uur 

   Winkelcentrum Peelo 

   Koopmansplein 

dinsdag 13 maart 19:30 tot 22:00 uur 

  Debat Fietsersbond - Podium Zuidhaege 

  Zuidhaege 2, 9401 NZ Assen  

donderdag 15 maart 19:30 tot 22:00 uur 

  Debat Sociaal Domein - De Schulp 

  Buizerdstraat 10, 9404 BB Assen   

vrijdag 16 maart 19:00 tot 21:00 uur 

  wijkbezoek Pi�elo 

zaterdag 17 maart 10:00 tot 16:00 uur 

  Poli&eke markt - Koopmansplein 

maandag 19 maart 17.15 en 18.00 uur 

  Verkiezingsdebat op RTV Drenthe 

woensdag 21 maart 09:00 tot 11:00 uur 

  Jongerendebat - De Nieuwe Kolk 

  Weiersstraat 1, 9401 ET Assen    

woensdag 21 maart 21:00 tot 01:00 uur 

  verkiezingscafé -  De Nieuwe Kolk    

  Weiersstraat 1, 9401 ET Assen    

 

CONTACTGEGEVENS: 

SP  afdeling Assen 

Goorsprake 13  

9451 KW Rolde 

�: 06 4914 8175 

� assen@sp.nl 

h�ps://assen.sp.nl 

VERKIEZINGSEDITIE 

“We maken samen de stad” 



NOG EVEN ONS PROGRAMMA 

IN EEN NOTEDOP 

1. VOOR DE ZORG 

Recht op zorg voor iedereen 

subsidirela&es aangaan met zorginstan&es 

i.p.v. aanbesteding. Kleinschalige zorgver-

ling dicht bij huis. Speciale aandacht voor 

mantelzorgers. 

2. VOOR GELIJKE KANSEN 

Werk moet lonen, dus geen werk met 

alleen behoud van uitkering, maar echte 

banen. Simpele procedures bij het aanvra-

gen van ondersteuning bij de gemeente. 

geen outletcenter, maar een bruisende 

binnenstad. 

3. VOOR DE WIJKEN 

Goed en betaalbaar wonen voor iedereen. 

Meer aandacht voor de jeugd in de wij-

ken. Een wijkcentrum in iedere wijk. 

4. VOOR ASSEN 

S&muleren amateursport met meer aan-

dacht voor individuele sporters. bevorde-

ren van toegankelijkheid sport accommo-

da&es. Verbeteren samenwerking basis-

onderwijs met andere instan&es zoals 

opvang en welzijn. Een breed aanbod van 

vervolgonderwijs. 

5. VOOR EEN DUURZAME  

     TOEKOMST 

De gemeente moet vooroplopen bij het 

maken van de omslag van fossiele naar 

schone energie. S&muleren van verduur-

zaming van zowel huur- als koop wonin-

gen. De bossen en parken blijven eigen-

dom van de gemeente. We gebruiken 

alleen gentechvrije en niet-chemische 

bestrijdingsmiddelen en s&muleren biodi-

versiteit. 

6. VOOR BETER BESTUUR 

De SP staat voor een sluitende gemeente-

lijke begro&ng en een financieel gezonde 

bedrijfsvoering. We gaan op zoek naar 

nieuwe vormen van inspraak en democra-

&e. De gemeente staat in dienst van de 

inwoners. 

h�ps://assen.sp.nl/#tab-programma 

JELLE’S VERKIEZINGSBLOG: ER VALT WAT TE KIEZEN 

Door Jelle Hofstra  

Het nieuwe verkiezingsprogramma van de SP Assen is goedgekeurd door de leden. Er zit 

een enthousiaste, compleet nieuwe ploeg, klaar om de komende vier jaar in de Raad het 

SP geluid te laten horen. Het zou prach&g zijn als we onze mooie plannen binnen het Col-

lege in uitvoering kunnen krijgen.  

 

De menselijke maat komt weer terug in de stad. We hebben al genoeg megalomane- en 

geld verslindende projecten gehad. Geldschieters hebben groot gelijk als ze aarzelen geld 

in de binnenstad te steken met de dreiging van een Factory Outlet Centre om de hoek. 

We kiezen voor onze eigen ondernemers!  

Laat ondernemers dan ook doen waar ze het beste in zijn. De SP ondersteunt daarbij het 

MKB waar ze kan. Landelijk door bijvoorbeeld de belas&ngontduiking van mul&na&onals 

aan te pakken. Lokaal om ac&e te voeren tegen het FOC.  

De gemeente moet geen geld van ons in ondernemingen steken. Met de SP aan het roer 

waren er vast geen Sensor City miljoenen op 'n knullige manier verdwenen, zoals gebeur-

de onder verantwoordelijkheid van een D66 wethouder.  

Bestuurders moeten weer doen waarvoor ze zijn aangesteld, zorgen voor de veiligheid en 

het welzijn van haar bewoners, waar een goed ondernemersklimaat vanzelfsprekend bij 

hoort. Wat zou het mooi zijn als de SP hier haar bijdrage aan zou kunnen leveren.  

We geven zorggeld weer uit aan zorg in plaats van aan winst van commerciële aanbie-

ders. We drongen vanaf het begin al aan op verlaging van de WMO bijdrage, omdat zorg-

geld aan zorg moet worden besteed en niet omdat de verkiezingen er aan komen.  

We brengen zorg weer in de buurt en zorgen dat er na de a-raak door de " ogen en oren 

van de stad" PLOP-par&j, weer plaatsen komen waar de wijkbewoners zorg, hulp en el-

kaar kunnen vinden. Dus willen we onderzoek naar het effect van de priva&sering en slui-

&ng van onze buurthuizen. 

We zijn zuinig op onze natuur en onderhouden die gewoon zelf. Iedereen moet een huis 

kunnen huren. We werken niet mee aan slavernij van werken met behoud van uitkering, 

terwijl er geen zicht is op een echte baan.  

Wij zijn zuinig op het geld van ons allemaal.  

We geven het voorbeeld door de Raadsvergoedingen 

te verlagen en willen veel minder dure consultants 

inhuren.  

Ja, we houden ons op het eerste gezicht misschien 

wat minder bezig met degenen die toch wel goed 

voor zichzelf kunnen zorgen. We komen op voor de-

genen die dat niet kunnen, en niet alleen als verkie-

zingsstunt. Sociale uitslui&ng en bo�e bezuinigingen 

raken ons immers allemaal!  

Die overbelaste leraar, flexwerkers tegen wil en dank, 

bouwvakkers die nog door moeten met een versleten 

lijf, ZZP 'ers met wurgcontracten, allemaal hebben ze 

te winnen met een socialer beleid.  

Je aardige oude buurvrouw raakt erns&g ziek, omdat 

ze geen medicijnen meer neemt door het hoge eigen 

risico. Je hebt last van hangjeugd in je wijk, omdat er geen jeugdhonk is en jeugd- en op-

bouwwerkers zijn wegbezuinigd.  

Psychiatrische pa&ënten zwerven op straat. Het vriendinnetje van je dochter wordt uitge-

zet naar een land waar ze nog nooit is geweest. De huren rijzen de pan uit.  

De a-raak van het sociale- en publieke domein moet stoppen!  

 

Ben je er ook al achter dat die Heilige Markt niet alles op kan lossen? Stem dan SP!  

Het begint lokaal, dan na&onaal en uiteindelijk interna&onaal, want de globalisering kent 

teveel verliezers.  

Rouwende scholieren in de VS durven het op te nemen tegen de almach&ge Na&onal 

Rifle Associa&on. Dat is pas lef!  Voorlopig hoef jij alleen maar een potlood te pakken en 

het stembiljet ROOD te kleuren, maar wat een prach&g begin!  


