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Door Ben Schelleman 

 

De verkiezingen zi�en erop, helaas wel een zetel verloren, maar nog steeds met  

3 raadsleden zijn wij goed vertegenwoordigd in de gemeenteraad.  

We gaan er voor de komende 4 jaar. 

 

Het is ook �jd van het afscheid nemen van de huidige frac�e,  

op 27 maart is dat gebeurt in het gemeentehuis.  

Ook ik wil Jan, Alie, Alan, Dennis en Eric hartelijk danken voor het 

vele werk dat zij de afgelopen vier jaar hebben verzet en de SP op 

een grandioze wijze hebben vertegenwoordigd.  

Natuurlijk wens ik hen een mooie toekomst toe en ik hoop en ver-

wacht dat zij zich verder willen inze�en voor deze afdeling van de SP. 

 

Met een nieuwe frac�e gaan we er voor zorgen, dat het SP geluid 

goed en duidelijk gehoord gaat worden in deze periode. Niet alleen 

in de raad, maar ook op straat in de wijken. 

Van hier uit wensen wij Jannie, Mar�ne en Aaldrik heel veel succes, maar ook wijsheid toe. 

We hebben in onze ogen een goede campagne gevoerd.   

Maar zonder de inzet van vele vrijwilligers, bezorgers, plakkers, kloppers, pleiners etc. etc. 

was het niet gelukt. Voor al die mensen die zich op welke wijze dan ook hebben ingezet 

om deze campagne te laten slagen; hars�kke bedankt en we hopen ook in de toekomst  

op jullie te mogen rekenen. 

Ook bedanken we alle ruim 2500 SP stemmers voor de steun aan onze par�j. 

 

Namens het bestuur, 

 

Ben Schelleman 

Voorzi�er SP afdeling Assen 

 

 

VINDT U HET OOK ZO JAMMER DAT U IN AA EN HUNZE, 

NOORDERVELD EN TYNAARLO NIET OP DE SP KUNT STEMMEN? 

Door Hayo Kuilman, bestuurslid 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. Als SP lid wilde je gaan stemmen in AA en 

Hunze, Noorderveld of Tynaarlo. En dan had je wel een probleem, op welke par�j moest je 

stemmen. Noodgedwongen vergelijk je de programma’s van de andere par�jen, maar het 

echte SP-geluid is er niet En blanco stemmen, of zelfs helemaal niet gaan stemmen? 

Das ook geen op�e. 

 

Het bestuur van de SP in Assen wil hier graag iets aan doen. Zodat er over vier jaar wel op 

de SP kan worden gestemd, liefst in alle gemeentes in Drenthe, maar zeker in die gemeen-

tes die nu nog onder de afdeling Assen vallen. 

 

Dus zijn we op zoek naar SP leden in Aa en Hunze,  Noorderveld en Tynaarlo die willen hel-

pen met het instellen van werkgroepen.   

Wilt u werken aan een sterke SP in uw gemeente? Meldt u dan aan bij de voorzi�er van de 

SP Assen via assen@sp.nl, of per telefoon op 06 4914 8175. 

 

Ook zoeken we een SP lid in Noorderveld die als contactpersoon van de SP wil optreden in 

deze gemeente. Voor deze contactpersoon is een plaats als bestuurslid van de afdeling 

Assen beschikbaar. 

APRIL 2018 

Asser Tomaatblad is de maandelijkse 

bijlage in de Tribune voor SP leden in 

Assen, Tynaarlo,  AA en Hunze, en Noor-

derveld 

 

OP PAGINA 2 

EERSTE TOESPRAAK VAN JANNIE  

DRENTHE IN DE GEMEENTERAAD 

 

DE NIEUWE RAADSLEDEN IN ASSEN 

 

AGENDA  

woensdag 25 april, 19:45 tot 21:45 uur 

   Bestuursvergadering SP Assen 

   De Schulp,  Buizerdstraat 10,  

   9404 BB Assen     

 

CONTACTGEGEVENS: 

   SP  afdeling Assen 

   Goorsprake 13  

   9451 KW Rolde 

   �: 06 4914 8175 

   � assen@sp.nl 

   h�ps://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. 



ONZE NIEUWE RAADSLEDEN 

IN ASSEN 

1. JANNIE DRENTHE 

Frac�eleider  

Par�cipa�e/sociale zekerheid, veiligheid, 

financiën, omgevingswet, milieu /natuur, 

energie/duurzaamheid en stadsontwikke-

ling/economie  

2. MARTINE DEEN 

Zorg:  Wet maatschappelijke  

ondersteuning, 

jeugdzorg en welzijn, cultuur 

3. AALDRIK DE VRIES 

Wonen/huur, buurthuizen/wijken, 

verkeer en vervoer, sport, onderwijs 

 

 

TOESPRAAK VAN JANNIE DRENTHE, FRACTIELEIDER SP ASSEN, 

TIJDENS HET DUIDINGSDEBAT IN DE GEMEENTERAAD 

 

Door het bestuur van de afdeling 

 

“ Voorzi�er, raad, aanwezigen, 

Fijn om hier voor de eerste keer voor u te staan als vertegenwoordiger van inwoners van 

de gemeente Assen. 

Ik wil hier dan ook beginnen met het bedanken van alle kiezers die vorige week hun stem 

hebben laten horen. En ik feliciteer de winnaars en nieuwkomers: GroenLinks, CU, VVD 

en 50plus. 

De SP heeI helaas een zetel verloren, maar wij, de nieuwe frac�e met Mar�ne en Aaldrik 

en ik zelf, hebben er zin in. En wij zullen ons de komende vier jaren gemo�veerd en soli-

dair inze�en voor onze stad. De SP heeI deze solidariteit, mo�va�e en inzet de afgelo-

pen vier jaar ook laten zien in deze raad. Wij bouwen door op een stevig fundament. 

De uitslag laat zien dat in de zetelverdeling van de nieuwe raad de par�jen dicht bij elkaar 

liggen, de CU als grootste par�j 5 zetels, dan 4 par�jen met vier zetels en vier par�jen 

met drie zetels.  

Voor een getalsma�ge meerderheid zijn minstens 4 par�jen nodig. Maar deze uitslag en 

vooral onze stad Assen vraagt om meer dan een rekensom. 

Er liggen een aantal parallellen in de verkiezingsprogramma’s en een aantal thema’s die 

veel aandacht vragen: bijvoorbeeld de ontwikkeling van de binnenstad, met een aange-

past parkeerbeleid. 

Duurzaamheid, voldoende en kwalita�ef goede zorg bereikbaar voor iedereen, (soms al 

derde genera�e) armoede (kinderen mogen niet in armoede opgroeien), werk, schulden-

problema�ek en het voorkomen van schulden, eenzaamheid, meedoen/par�cipa�e en 

voldoende woningen voor lage en middeninkomens. 

Dit zijn ook voor de SP belangrijke thema’s waar we ons ook de komende vier jaar voor in 

willen blijven ze�en. Waar we ook bij andere frac�es raakvlakken zien, waar volgens ons 

kansen liggen.  

Onze verkiezingsboodschap was: Voor Elkaar, Voor Assen. We kunnen het niet alleen. We 

moeten het samen doen. In deze raad, maar vooral: samen met onze inwoners. 

Voor de SP is dan ook niet alleen belangrijk dát we met deze onderwerpen aan de gang 

gaan. Wij vinden het ook belangrijk HOE we met deze en andere thema’s aan de gang 

gaan. Niet alleen het WAT maar ook het HOE.  

De SP heeI dan ook de brief van de CU posi�ef ontvangen.  

Wij willen graag een bijdrage leveren aan bestuurlijke vernieuwing.  

Bij een opkomst van ruim 55% bij deze verkiezingen zal het een uitdaging voor de raad en 

het college worden om meer inwoners te betrekken in het meedenken en meepraten 

over wat er speelt in wijken. En welke verwach�ngen mensen hebben van hun gemeente.  

En wat ze zelf willen en kunnen. Burgerini�a�even. Goede informa�e, goede communica-

�e en vooral goed luisteren is van groot belang. 

En hoe bereiken we de inwoners die hun vertrouwen hebben verloren?  

Hoe zorg je dat ze weer mee willen doen? Mee willen praten?  

De oude raad heeI  al een begin gemaakt door een nieuwe werkwijze voor te stellen. De 

nieuwe raad gaat hiermee experimenteren. 

 De SP is een groot voorstander van het uitproberen van verschillende vormen van lokale 

democra�e, daar wil ook de frac�e zich de komende vier jaren vol voor inze�en. Wij stel-

len gelijkwaardigheid, transparan�e en samenwerking hierin centraal. 

Voor de SP is het belangrijk dat we niet over mensen praten maar met mensen. Daar slui-

ten we niemand uit, iedereen is nodig en iedereen mag gehoord worden. Wij zoeken de 

menselijke maat in omgang met elkaar, met anderen en dus ook met onze inwoners.  

Naast de inhoudelijke opgaven die ik al eerder noemde zal dit een belangrijke pijler van 

het nieuwe Gemeentebestuur moeten worden. Een gemeentebestuur waarin de SP ook 

bereid is om in mee te besturen. Een gemeentebestuur dat volgens ons stabiel, even-

wich�g, empathisch, en met een breed draagvlak aan de slag zou moeten gaan.  

Voorzi�er, met vertrouwen gaan we de komende periode graag verder met elkaar hier-

over in gesprek, en aan de slag.  

 

Ik dank u wel.” 


