
ASSER TOMAATBLAD 
OP NAAR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 2018 

Door het bestuur 
 

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Assen hebben we een goede lijst 
kandidaten samengesteld voor de komende verkiezingen. We willen de leden, wel-
ke de SP willen gaan vertegenwoordigen in de Gemeenteraad, graag presenteren 
aan onze leden en de lijst vaststellen. 

Ook willen we een terugblik geven op de afgelopen 4 jaar raadsvertegenwoordiging 
in de Asser Raad en in de afdeling. 

Vervolgens willen we graag vooruitkijken, waar willen we als SP afdeling voor de 
gemeente Assen naar toe in de periode 2018-2022. Ook de leden kunnen ideeën 
aandragen die als basis kunnen dien voor het op te stellen verkiezingsprogramma. 

Tevens houden we de verkiezing van de nieuwe voorzitter.  
Kandidaat daarvoor is Ben Schelleman uit Rolde. Ben treedt nu al op als waarne-
mend voorzitter voor Alan Stapels en heeft aangegeven de komende periode “de 
kar te willen trekken” 

Daarom nodigt het bestuur jullie van harte uit voor komende 

algemene ledenvergadering.  

Wanneer         : dinsdag 15 november 2017 
Waar               : Wijkcentrum De Schulp Buizerdstraat 10, 9404BB Assen 
Tijd                  : 19.30 uur. 
Een half uur voor aanvang van de vergadering ligt de kandidatenlijst ter inzage 
klaar. 

We hopen natuurlijk zoveel mogelijk leden te kunnen verwelkomen. Niet al-
leen de leden van Assen, maar ook de leden uit Noorderveld, Aa en Hunze en 
Tynaarlo zijn van harte welkom! 
 

OUTLET BIJ TT: GEVAARLIJK EXPERIMENT,  

WAAR WE NIET AAN MOETEN BEGINNEN 

Door de SP fractie 

De raad van Assen sprak opnieuw over plannen voor een Outletcentrum bij het  

TT-circuit. De SP is, en blijft tegen. De fractie blijft het een slecht plan vinden om 

20.000 m² winkeloppervlak 

ver buiten de stad bij te 

bouwen. De SP gelooft 

niet in het en/en verhaal. 

De consument kan zijn 

geld maar een keer  

uitgeven. 

In het hele land worden 

afspraken gemaakt om  

het aantal m² winkeloppervlakte verminderen. Ook in Assen staan al heel veel win-

kels leeg en ons centrum is allesbehalve compact. 

SP raadslid Dekker: "Het zal zelfs zonder een FOC al heel veel moeite kosten om 

al die lege plekken in de stad te vullen en een compacter centrum te krijgen. De SP 

blijft gaan voor volledige inzet op de binnenstad en stemde tegen het voorstel. 

Lees hier meer over de bijdrage van de SP fractie:  

https://assen.sp.nl/nieuws/2017/10/sp-over-outlet-bij-tt-gevaarlijk-experiment-waar-

we-niet-aan-moeten-beginnen 

 

NOVEMBER 2017 

Asser Tomaatblad is de maandelijkse 

bijlage in de Tribune voor SP leden in 

Assen, Tynaarlo,  AA en Hunze, en Noor-

derveld 

 

OP PAGINA 2 

- EVEN VOORSTELLEN: 

   nieuwe bestuursleden in de afdeling  

- ZORGEN OVER PEUTERSPEELZAALLEID 

  STERS 

- SLUIT JE AAN BIJ ROOD 

 

AGENDA 

4 november 2017 vanaf 13:00 uur 

   SP in ac-e op het Koopmansplein 

   In Assen 

15 november 2017 om 19:30 uur 

   Algemene ledenvergadering 

   In Wijkcentrum De Schulp 

   Buizerdstraat 10,  9404BB Assen  

 

 

 

CONTACTGEGEVENS: 

SP  afdeling Assen 

Hoogbree 20,  

9403 JP Assen  

�: 0592-375023  

� assen@sp.nl 

assen.sp.nl 

HULPDIENST SP ASSEN 

Prak-sche helpende hand  voor leden en 

niet-leden die problemen hebben met 

gemeentelijke instan-es en die graag op 

weg geholpen willen worden. 

Voor contact met de hulpdienst kunt u 

mailen naar assen@sp.nl. 



SP VRAAGT AANDACHT VOOR PEUTER-

SPEELZAALLEIDSTERS 

Door de SP Assen 

In Assen worden peuterspeelzalen onder gebracht in de basisscholen onder de noemer 

Alles-in-1-scholen of 'integrale kindcentra'. De SP Assen hee= hier al-jd veel kri-ek op 

gehad omdat we bang zijn voor het verlies van o.a. specifieke exper-se en van werkge-

legenheid. 

Nu dit plan is aangenomen blijkt dat voor de meeste peuterspeelzaalleidsters een nieu-

we werkplek is gevonden. Dit is goed nieuws. Alleen de assistent begeleiders kunnen 

hier niet terecht, voor deze 9 mensen is geen werk meer. 

De SP frac-e vroeg in de raad aandacht voor deze assistent begeleiders, wil dat er voor 

hen ook een nieuwe passende werkplek wordt gevonden en vraagt van het college ac-e 

om dit voor elkaar te krijgen. 

 

SP ASSEN ZET ZICH IN VOOR ROODLEDEN IN DRENTHE 

Door de SP Assen 

Vanuit het bestuur van de SP in Assen is 

er het ini-a-ef genomen om de Rood 

leden in de provincie Drenthe meer bij de 

poli-ek en de par-j te betrekken. 

Bas Ananias, lid van ROOD en sinds  

enkele maanden lid van het bestuur van 

de SP in  Assen, gaat alle jonge Drentse 

SP’ers en jongeren die geïnteresseerd zijn 

in de SP, benaderen om samen ac-es te 

bedenken en uit te voeren.  

Ben je jong en lid van de SP of wil je dat 

worden neem dan contact op met Bas. 

Dat kan door een mailtje te sturen naar 

assen@sp.nl 

Bas zal dan zo spoedig als mogelijk con-

tact met je opnemen.  

EVEN VOORSTELLEN 

Bestuurslid Gea Busscher, Assen 

Een jaar geleden ben 

ik ben ik lid gewor-

den van de SP-

afdeling in Assen. 

Inmiddels ben ik  

ook gekozen in het  

bestuur. Wij hebben een leuke enthousi-

aste club mensen die de schouders  

eronder willen zeBen.  

Mijn interesse in de poli-ek was al-jd al 

aanwezig maar nu ben ik dan toch een 

stapje verder gegaan. Het is een stukje 

ontwikkeling voor mijzelf en ik vind het 

erg interessant om een bijdrage te leve-

ren aan een betere samenleving.  

Daarom volg ik nu de poli-eke scholing 

van de SP. Deze scholing is zeer leerzaam 

en een mooie manier om contacten te 

leggen met mede SP-mensen.  

Mocht je door dit schrijven ook enthou-

siast zijn geworden meld je dan aan als lid 

of wil je ons op een andere manier hel-

pen? Dan ben je van harte welkom bij de 

SP in Assen! 

Wellicht zien wij elkaar dan in de toe-

komst.   

 

Bestuurslid Hayo Kuilman, Vries 

Ik ben ruim 10 jaar lid 

van de SP.  Tussen 2011 

en  2015 was ik als  

bestuurslid ac-ef voor 

de afdeling Haren.  

Na mijn verhuizing naar 

Vries in november 

2016, heb ik mij aangesloten bij de afde-

ling Assen en mij beschikbaar gesteld voor 

een func-e in het bestuur.  

Armoede en de tweedeling in de samen- 

leving na jaren van rechts beleid is voor 

mij de mo-va-e om mij in te zeBen voor 

de SP.  

Zoals Jan Marijnissen ooit schreef in één 

van zijn boeken: “elk mens hee= recht op 

een fatsoenlijk bestaan”. 


