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Column 

Reken niet op ons, een veelzeggende titel boven het redactionele commentaar In het Dagblad van het 

Noorden van zaterdag 14 september. Dat zou moeten gelden voor de lokale overheden, die uitgekleed 

door de bezuinigingen niet thuis moeten geven aan hun burgers. Maar geldt dat niet vooral voor 

sociaaldemocraten die kennelijk het moede hoofd in de schoot hebben gelegd en mede 

verantwoordelijk zijn voor de afbraak van de publieke sector, zogenaamd omdat die niet meer 

betaalbaar is?  

Kijk naar ons voorland de Verenigde Staten waar de mensen in goeden doen zich hebben verschanst in 

zogenaamde gated communities, omdat de gekrompen overheid zelfs de basisveiligheid niet meer kan 

handhaven. Het particuliere initiatief wist niets beter te bedenken dan een hek te bouwen en 

particuliere beveiligers in te huren. Als dat het beeld wordt van hoofdredacteur Sijpersma’s dappere in 

tweeën gedeelde nieuwe wereld? Wij hebben nog de keus het tij te keren. Bepaalde taken kunnen we 

domweg niet overlaten aan de markt. Zijn de ontelbare misstanden in de voorheen publieke sectoren 

nog geen bewijs genoeg? Mensen als Sijpersma, Rutte en Samsom, willen ons doen geloven dat het 

onvermijdelijk is, waarbij men zich bedient van ordinaire bangmakerij. We zouden nog meer gaan 

verliezen als we nu niet vrijwillig afstand doen van in decennia opgebouwde voorzieningen. Er is een 

nieuwe economische realiteit, dat is waar, maar de keuzes waar we de grootste pijn gaan leggen 

moeten we niet overlaten aan mannen als Sijpersma en Rutte, als we willen dat het er eerlijk aan toe zal 

gaan. 

 

Jelle Hofstra 

   

SP ASSEN BIJ DEMONSTRATIE IN AMSTERDAM "BASTA, NU DE OMMEZWAAI" 

In alle vroegte vertrokken SP leden en niet leden gisteren vanuit Groningen en Drenthe met de bus naar 

Amsterdam. Het comité Stop de Bezuinigingen had de demonstratie georganiseerd. In totaal deden  er 

50 organisaties mee waaronder de FNV, GroenLinks, 50plus en SP. 

 

SP lid Alie Dekker: "Onderweg zag ik een klein jongetje dansen op de muziek. Voor hem sta ik hier. Ik wil 

voor hem goed onderwijs, later een fatsoenlijk loon, een betaalbaar huis en goede zorg. Zo simpel is 

het." 

 

De demonstranten verzamelden zich eerst op het Beursplein en liepen daarna naar het Meyerplein 

waar het beeld van de Dokwerker staat. Onderweg sloten mensen zich spontaan aan en liepen mee. Een 

trammachiniste, die moest wachten tot de menigte voorbij trok, stond met een bordje  "Basta nu de 

ommezwaai" buiten haar tram te zwaaien. Onder het toeziend oog van de Dokwerker werd de menigte 

toegesproken door verschillende sprekers. 

 

Roemer: "Vandaag in Amsterdam begint de ommezwaai. Om de samenleving te beschermen tegen 

verdere afbraakpolitiek. Samen kunnen we veel, heel veel. Op mij en mijn partij kunnen jullie rekenen. 

Vandaag, morgen en zo lang als nodig is. Voor een beter Nederland." 

Of het de beloofde hete herfst wordt die Roemer voorspelt zal de tijd leren. Aan de SP zal het niet 

liggen. Basta en nu de ommezwaai!   
 



Blijf niet mokkend aan de kant staan 

Stel een daad en toon je moed 
Laat je woede hand in hand gaan 

Met het goede dat je doet 
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Staking Koekjesfabriek Assen 

Samen met FNV bondgenoten staakte het personeel van de koekjes-                                                             
fabriek Aviateur Banket in Assen op 27 september jl. De fabriek                                                                    
wordt gesloten en verhuisd naar Ochten. De productielijnen                                                                                          
worden in delen afgebroken. De 45 personeelsleden zijn vooral                                                                              
vrouwen van eind 50 die vaak ook nog kostwinner zijn. SP Assen                                                                                 
hoopt dat de stakers succes hebben en een goed sociaal plan weten                                                                                      
af te dwingen en was om die reden ook aanwezig om de stakers                                                                                     
een hart onder de riem te steken. 

 

Vredesmars Assen 

Kort verslagje van SP raadslid Aly Joustra 

Donderdag 26 september hebben we met een 

klein maar dapper groepje de Vredesmars 

gelopen. Een mars georganiseerd in de  

Vredesweek. Er waren mensen van binnen en 

buiten de verschillende politieke partijen. En 

natuurlijk was de SP aanwezig. 

De tocht ging van Vredeveld naar Jozefkerk.  

Onderweg hebben een aantal mensen verteld 

over wat vrede voor hen betekent. Ook Jan 

Broekema sprak. Veel mensen en met   

name politici denken en maken beleid op basis van getallen en protocollen. De mens over wie het gaat 

is totaal uit beeld. Dit geeft onvrede. Terug naar de menselijke maat. Vrede begint bij jezelf, zie en 

luister naar andere mensen en probeer je in te leven. Tot slot: Tolerantie is een kracht, geen zwakte. 

 

Uit de Raad 

De SP fractie komt regelmatig met een artikel over de gevoerde debatten in de raad. Deze worden dan 

op onze website, www.assen.sp.nl , gepubliceerd. Voor het nieuws uit de raad van september kunt u 

daar ook terecht. Van de volgende onderwerpen wordt verslag gedaan: 

- Afvalstoffenbeleid: na onderzoek, inspraak en een peiling is het woord aan de raad. Welk 
afvalstoffenmodel moet Assen gaan gebruiken?  

- Sluiting Kazerne Assen: er is in de raad een motie en brief ingediend. Hier leest u hoe de SP 
Assen hiermee is omgegaan 

- Benoeming PvdA wethouder: om de opengevallen plek van PvdA wethouder Kuin in te 
nemen droeg de PvdA fractie een nieuwe wethouder voor. Voor de SP fractie reden voor 
een debat. 

 


