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Raad in beeld         cartoon 

 

Donderdag 8 september was de 1
e
 raadsvergadering van 

het nieuwe politieke seizoen. Op de agenda stonden  

een aantal belangrijke onderwerpen: het meedoenbeleid, 

bezuinigingen op zorg en welzijn en de FlorijnAs. 

 

De SP wilde binnen het megaproject FlorijnAs (bevaarbaar kanaal, 

bedrijventerrein Assen-zuid, station en havengebied) meer 

aandacht voor ecologische verbindingszones, het Asserbos, 

sociale woningbouw en tegengaan van de uitstoot van Co2.                                                                             

Een aantal van deze zaken worden meegenomen in de verdere                                                                        

uitwerking. 

 

De SP had kritiek op het Meedoenbeleid. Het college  

heeft hierop enorm bezuinigd en meedoenpremies aangepast.                                                                                     

SP raadslid Aly Joustra:  Wij vinden de lijst met aanbod voor de                                                                  

meedoenpremies dwingend selectief. Voor wat                                                                                                                

betreft het witgoed is er maar 1 speler aanzet, en die bepaald,                                                                                                                               

door de gemeente opgedragen, welke wasmachine je mag                                                                                               

hebben. Hoe zo keuze vrijheid? 

Wat betreft de formulierenbrigade vindt de SP het een schande                                                                         

dat minstens 4 jaar na het aannemen van de SP motie voor een formulieren brigade deze nog steeds 

niet gerealiseerd is. Er wordt natuurlijk door al die vrijwilligers hard gewerkt zodat mensen in ieder 

geval krijgen waar ze recht op hebben. Maar wat de SP betreft heeft de gemeente hun regie op dit 

gebied al jaren laten verslonzen. Geen hokjes maar samenwerken en coördineren.  

Ook op zorg en welzijn gaat enorm bezuinigd worden. Het college legde nu enkele sturende principes 

aan de raad voor waarmee ze verder de visie willen vormgeven en bezuinigingen willen 

invoeren.  Het college wil daarin vastleggen dat de kerntaak van de gemeente alleen is: het opkomen 

voor de allerzwaksten. Volgens de SP volstrekt onvoldoende. De gemeente als spin in 

het web. Investeren in mensen, aan de voorkant, preventief. Geld inzetten waar het voor bedoeld is, en 

niet zoals het college nu doet: 2 miljoen euro aan zorggeld stoppen in de algemene reserves om daar 

dan de enorme risico’s en tekorten van de grote bouwprojecten mee te betalen.  

 

 

SP BBQ  

 

Zaterdag 3 september heeft weer de jaarlijkse SP barbecue plaats-                                                                                      

gevonden. Traditiegetrouw bij onze voorzitter Dirk (en Gonny                                                                                                                            

natuurlijk) in hun prachtige tuin. Onder het genot van hapjes en                                                                                                               

drankjes is het afgelopen jaar besproken en zijn er weer plannen                                                                                                

gemaakt voor het komende politieke seizoen.  

 

Wilt u niet wachten tot een bbq om kennis  te maken of zelf in actie                                                                                                       

te komen? U bent natuurlijk van harte welkom! Neem dan  vooral                                                                                    

contact op. We kunnen alle hulp  gebruiken en zijn hard op zoek naar 

Mensen die zich willen inzetten. Van folderen, fractieondersteuning  

of meedoen met acties: bel of mail!                         (foto: Yvonne Greving)  

 

 



 

             Asser Tomaandblad 
     Afdeling Assen   E: assen@sp.nl 

Editie: september 2011   W: assen.sp.nl 
         T: 0592-314478 
 

 

Interview met Bert Poot, bestuurslid & webmaster afdeling Assen  
 

Hoe en waarom ben je bij de SP gekomen? 

Ik ben altijd al wel maatschappelijk betrokken en  

geïnteresseerd in politiek geweest. Heel vroeger  

op de middelbare school een paar jaar lid geweest  

van de voormalige PSP, en vervolgens in mijn  

studiejaartjes een overstapje gemaakt naar de PvdA.  

Dat was nog in de tijd dat de PvdA wel een echt  

sociaal gezicht en sociaal programma had en het neoliberalisme was nog  

ver weg. Daarna heel lang van geen enkele partij meer lid geweest, te  

druk met werk en gezin en zo. Enkele jaren geleden kreeg ik een ZO-krantje  

in de bus. Toen ik dat wat doorlas begon het toch weer te kriebelen, vooral  

omdat ik in de huidige SP best veel van "mijn oude" PvdA herkende.  

Aangemeld als lid, en toen ben ik, net als elk nieuw lid, gevraagd of ik                                                                                            

misschien ook wat meer wilde doen. Dat maakte me wel nieuwsgierig,                                                                                                           

en van het één kwam het ander... en voor ik het goed en wel in de gaten                                                                                                             

had was ik gestrikt als bezorger en later ook voor het afdelingsbestuur. 

  

Wat doe je binnen de SP Assen? 

Van alles wat! Natuurlijk eens in de zoveel maanden mijn wijkje lopen met de ZO-kranten. Dat is leuk om te doen, en 

ik hoop dan altijd dat mensen door dat krantje te lezen opnieuw in beweging komen, net zoals dat bij mij is gebeurd. 

Verder ben ik dus bestuurslid en doe ik wat dat betreft liever allerlei dingen wat "op de achtergrond", 

bijvoorbeeld rondbrengen van kranten vanuit ons depot naar de bezorgers, nou ja, vooral allerlei uiteenlopende 

regeldingetjes, dus zeg maar de gewone, praktische dingen die nu eenmaal moeten gebeuren om een afdeling te laten 

draaien. Natuurlijk heb ik over veel onderwerpen ook wel een mening en die laat ik tijdens de bestuursvergaderingen 

dan ook wel horen. En soms wordt daar ook nog naar geluisterd haha. In verkiezingstijd ben ik ook een fanatieke plakker 

en als er op het Koopmansplein mensen nodig zijn om het SP-geluid aan de man te brengen dan ben ik daar ook meestal 

wel weer van de partij. O ja, halverwege vorig jaar gaf de vorige webmaster aan te willen gaan stoppen, en heb 

ik binnen het bestuur aangeboden mij daar wel in te willen verdiepen. Ik heb wel wat met computers en internet en zo, 

en de combinatie bestuurslid/webmaster leek daarom ook wel handig. Het bestuur en de fractie waren het daar mee 

eens. Sindsdien pruts ik wat met de site en probeer ik wel eens wat nieuwe dingetjes uit om het allemaal 

ook aantrekkelijk en actueel te houden. Maar goed: zolang anderen tevreden zijn over onze afdelingssite ben ik 

natuurlijk ook tevreden!  

  

Wat heb je met de stad Assen? 

 Ik denk dat Assen uiteindelijk voor mij ook weer een tussenstation zal zijn want ik heb al in veel plaatsen gewoond: Van 

Delft naar Zevenaar, toen naar Leeuwarden, daarna Groningen, en nu sinds een jaar of tien Assen. Ik moet zeggen dat ik 

Assen ten opzichte van Groningen een stuk prettiger en rustiger vind om te wonen. Eigenlijk heeft Assen zo ongeveer 

alles wel wat je in een middelgrote plaats wil hebben, maar ik mis soms wel de levendigheid die een studentenstad zoals 

Groningen heeft. Wat dat betreft denk ik dat de vele jongeren en jongvolwassenen in Assen soms worden vergeten, 

daar mag best meer aandacht voor zijn. En cultureel gezien komt Assen er volgens mij ook niet altijd even goed vanaf. 

De betrokkenheid van de Assenaren bij hun stad zou ook wel wat groter mogen zijn. Ik heb echt de indruk dat veel 

mensen het allemaal wel best vinden en zich nauwelijks verdiepen in hun stad. Nou ben ik zelf ook niet roomser dan de 

paus, en dus gaan veel gemeentelijke kwesties ook vaak aan mij voorbij, maar toch... Wat me bijvoorbeeld 

behoorlijk stoort is de enorme aandacht voor dure prestige-projecten terwijl talloze mensen liever zien dat er wordt 

geïnvesteerd in het realiseren van meer betaalbare woningen, in laagdrempelige toegang tot algemene brede 

voorzieningen zoals lekker naar het zwembad met je gezin, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de afbraak 

van de bibliotheekvoorzieningen. Ik zeg altijd: doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg.  Als het college van BenW die 

slogan nou eens overnam in deze tijden van financiële krapte... 

 

Diftar in Assen? 

Het college in Assen wil volgend jaar 

starten met Diftar, een andere manier 

van betalen voor huisvuil, per 

containerleging. Veel Assenaren zijn hier 

niet voor. Het is duurder, verergerd 

illegale afvaldumpingen, is niet eerlijk 

want de bron (afvalproducenten) 

worden niet aangepakt. Veel mensen 

hebben geen keuze (gezinnen met kleine 

kinderen:luiers). Er is een actiegroep 

opgezet onder Assenaren en de SP heeft 

hier ook contact mee gezocht. We horen 

graag of u wilt meedoen/denken over dit 

onderwerp. Geef het aan en neem 

contact op. 


