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De rode lente in Drenthe

Zo'n 25 SP'ers uit Assen, Emmen, Coevorden, Meppel 
Aa en Hunze, Westerveld en Hoogeveen kleurden 
zaterdag 9 mei het centrum van Hoogeveen rood. 

Op grote panelen hadden zij stellingen geplakt. 
Waar kiest u voor? Wilt u dat studiefinanciering wordt 
afgeschaft? Wilt u dat mensen gemakkelijker ontslagen 
kunnen worden? Wilt u meer betalen voor zorg? 
Wilt u na uw 65-ste doorwerken? Wilt u dat het 
minimumloon wordt afgeschaft? Wilt ú de crisis betalen? Kiest u Nee, stem dan SP!

De SP vindt dat het tijd is voor een grote schoonmaak in de politiek. Dat is ook het thema van 
de campagne. Veel mensen geloven niet meer in de politiek. Zij zijn het vertrouwen kwijt ge-
raakt. De mensen van de SP maken zich net zo boos over de politiek, maar in plaats van thuis te 
blijven, willen zij er wat aan doen. Zij hebben zich aangesloten bij een partij die anders is en 
proberen ook andere mensen te overtuigen van het verschil. Daarom kregen alle voorbijgan-
gers een tomaat-schuursponsje uitgereikt en zijn heel wat gesprekken gevoerd. Met zoveel vrij-
willigers waren de 1400 schuursponsjes snel uitgegeven. Samenwerking werkt, dat bleek ook 
weer! De komende zaterdagen zijn de SP-ers te vinden in Emmen, Meppel en Coevorden. Op 
de laatste zaterdag voor de verkiezing richt iedere afdeling zich weer op zijn eigen gemeente.

Asser SP fractievoorzitter Jan Broekema 39e op SP lijst

Op het 17e SP congres dat zaterdag 25 april in Amsterdam plaats heeft gevonden is Asser SP 
fractievoorzitter Jan Broekema gekozen als kandidaat voor de 2e Kamerverkiezingen van 9 juni. 

De lijst met als aanvoerder Emile Roemer, kent 50 namen. Een sterke en evenwichtige lijst, 
klaar om er stevig tegen aan te gaan in Den Haag.  Jan Broekema staat 39e op de lijst.

Voor actuele informatie:
www.assen.sp.nl

en kijk voor nieuws en informatie van 
onze SP-ers in de Drentse Staten op
www.drenthe.sp.nl

http://www.drenthe.sp.nl/
http://www.assen.sp.nl/
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Kloppen uw gegevens nog?

Op www.spnet.nl kunt u kijken met welke gegevens u bij de 
SP geregistreerd staat. Soms verandert er wat in deze 
gegevens, bijvoorbeeld uw telefoonnummer. Het is dan 
erg handig om dit ook via Spnet door te geven zodat wij 
beschikken over de juiste gegevens en u kunnen bellen of 
mailen wanneer we een actie of bijeenkomst organiseren. 
U kunt inloggen met uw lidmaatschapsnummer en postcode. 

SP pleit voor bieb in Pittelo

In de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie (MFA) in Pittelo komen enkele scholen, 
een wijkcentrum en peuterspeelzaal. Ook is er ruimte gereserveerd voor een bibliotheek, maar 
dankzij bezuinigingen van de gemeente heeft de bibliotheek aangegeven hier geen geld meer 
voor te hebben. 

De SP vindt dit een zeer zorgelijke en ongewenste zaak. Het is van groot belang dat er ook in 
Pittelo een bibliotheek komt, niet als kleine schoolmediatheek, maar een goed filiaal, ook toe-
gankelijk voor andere kinderen, ouders, volwassenen en ouderen. Volgens de SP fractie, die 
hier in de gemeenteraad aandacht voor heeft gevraagd, is dit een direct gevolg van bezuinigin-
gen op de bibliotheek en de gedwongen plaatsing van de hoofdvestiging van de bieb in het 
prestigeproject Culturele Kwartier. Ook gaf de SP aan dat dit een gevolg is van het nieuwe colle-
geprogramma van PvdA, D66, VVD en CU. Want daar wordt gepleit onder het motto "de com-
pacte" stad voor het centreren van voorzieningen in het centrum en dus uitkleding van voorzie-
ningen in de wijken.

Hierdoor is er geen geld voor goede voorzieningen in de wijken, met als gevolg dat de gereser-
veerde ruimte voor de bieb in Baggelhuizen leeg staat, en ook in Pittelo dit dreigt te gebeuren. 
Volgens de SP een zeer slechte zaak, want een bibliotheek hoort hier thuis, is een basisvoorzie-
ning en bezuinigingen hierop zijn ongewenst. De SP verzocht het college dan ook om alles uit 
de kast te trekken om ervoor te zorgen dat deze wijken een goede bibliotheek krijgen en de 
raad zo snel mogelijk te informeren over de plannen. 

Jeroen van Rooij geïnstalleerd als plaatsvervangend SP raadslid

Donderdag 22 april is Jeroen van Rooij tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd als plaatsver-
vangend raadslid namens de SP. Jeroen van Rooij stond 3e op de SP kandidatenlijst en is al ver-
schillende jaren actief als fractieondersteuner voor de fractie. Namens de afdeling heeft hij een 
bloemetje gekregen en wensen we hem veel succes als plaatsvervangend raadslid voor de SP in 
Assen.  

http://www.spnet.nl/

