
ASSER TOMAATBLAD 
ALGEMENE LEDEN VERGADERING VOOR VERKIEZINGEN  

EUROPEES PARLEMENT 
 

Door het bestuur 
 

Voor de SP afdelingen in Drenthe vindt maandagavond 17 december een ledenvergadering 

plaats met SP Tweede kamerlid Renske Leijten.  

Zij komt het concept verkiezingsprogramma voor de Europe Verkiezingen toelichten. 

Renske Leijten is lid van de programmacommissie.  

Als kamerlid hee& zij financiën, Europa en de EU in haar portefeuille. 

SP leden kunnen kennisnemen van het verkiezingsprogramma op: 

h,ps://www.spnet.nl/system/files/download/2018/spnet-concept%

20verkprogr_EUROPA2019%20s.pdf 

 

De avond vindt plaats in: CC De Plataan, Vledderstraat 3, 7941 LC  Meppel  

De bijeenkomst begint om 19:30 uur tot uiterlijk 21:30 uur. De zaal is open om 19:00 uur. 

Tegenover de Plataan is voldoende parkeerruimte. 

 

SAMENSTELLING LIJST KANDIDATEN PROVICIALE STATEN  

BEKEND  
 

Door het bestuur 
 

De SP Drenthe hee& het verkiezingsprogramma en de lijst vastgesteld voor de komende 

verkiezingen van Provinciale Staten.Afgevaardigden van de Drentse SP afdelingen kozen 

Greetje Dikkers als lijs,rekker. Wim Moinat, Robert Mäkel-van Lu>khuizen, Henk van de 

Weg en Ronald van der Meijden vormen de kop van de lijst.  

Statenlid Ko Vester, tegenkandidaat lijs,rekker, werd niet gekozen. 

Lijs,rekker Dikkers woont in Tynaarlo. Zij maakt inmiddels vier jaar deel uit van de SP-

fracAe. Dikkers: “We blijven ons hard maken voor de gewone mensen in Drenthe. Voor 

onze voorzieningen in Drenthe. Van ziekenhuizen tot buslijnen, van schone energie tot 

leeCare wijken en dorpen. We komen als SP op voor een stuk rechtvaardigheid, ook vanuit 

de poliAek in Drenthe.” 

 

SP DRENTHE SPREEKT ZICH UIT TEGEN GASWINNING 
 

Door frac�e en bestuur SP Assen 

 

De SP in Drenthe steunt de bezwaren tegen gaswinning in Drenthe, waartoe minister Eric 

Wiebes toestemming hee& gegeven. Afgevaardigden van de Drentse socialisten kwamen 

afgelopen zaterdag bijeen op het provinciehuis in Assen. Jannie Drenthe kreeg voor een 

voorstel van de SP afdeling Assen de unanieme steun voor een Manifest waarin de socialis-

ten zich aansluiten bij het verzet tegen de gaswinningsplannen.  Hieronder de tekst. 
 

Manifest Aardgaswinning in Drenthe. 

De SP-Drenthe op de regioconferenAe van 1 december 2018 bijeen te Assen, 

1. Spreekt zich uit tegen ieder vorm van nieuwe gaswinning in Drenthe. 

2. Steunt het verzet tegen de gaswinningsplannen. 

3. Ondersteunt het bezwaar tegen het instemmingsbesluit van minister Eric Wiebes  

     bij de Raad van State. 

4. Blij& van mening dat zolang er geen goede schaderegeling en er geen goede  nulmeAng 

     voor de bebouwing in Drenthe gerealiseerd is, er niet gesproken kan worden over een 

     eventuele mogelijkheid van gaswinning uit de bestaande “kleine” velden. 

5. Roept de bewoners op om samen met ons steun te verlenen aan de diverse  

    acAegroepen. 

DECEMBER 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 

NOORD-OOST NEDERLAND ALS  

WINGEWEST 

COLUMN:  RODE HESJES  

   

AGENDA 

13 december 2018, 12:00 tot 14:00 uur. 

   ManifestaAe Tegengas Kleine  

   Gasvelden 

   LocaAe: Guyotplein, Groningen  

   kijk op: h,p://assen.sp.nl  

   voor meer informaAe. 

17 december 2018, 19:30 tot 21:30 uur. 

   Algemene ledenvergadering  

   verkiezingen Europees parlement. 

   LocaAe: CC de Plataan, 

   Vledderstraat 3 

   7941 LC Meppel 

   Zaal open 19:00 uur 

   

12 januari 2019, 11:00 tot 12:30 uur. 

   Extra Regio conferenAe t.b.v. Europees 

   verkiezingsprogramma. 

   Aansluitend, 13:00 tot 15:30 uur 

   Nieuwjaarsbijeenkomst SP Drenthe 

   LocaAe: Stadion FC Emmen - 

   De Oude Meerdijk,   

   Stadionplein 1,  

   7825 SG Emmen  

 

CONTACTGEGEVENS: 

SP  afdeling Assen 

Goorsprake 12  

9451 KW Rolde 

�: 06 4914 8175 

� assen@sp.nl 

h,ps://assen.sp.nl 

 

HULPDIENST SP ASSEN 

PrakAsche helpende hand  voor leden en 

niet-leden die problemen hebben met 

gemeentelijke instanAes en die graag op 

weg geholpen willen worden. 

Voor contact met de hulpdienst kunt u 

mailen naar assen@sp.nl. 



Column: RODE HESJES 

Door de Oale Grieze Dakdoef 

Eigenlijk is dit een oproep aan alle  

bewoners in Noord-Nederland.  

Een oproep om massaal onze hesjes aan 

te doen en op straat te gaan.  

Want het is nu meer nodig dan ook. 

 

Voor het behoud van de zorg, ook in dun 

bevolkte gebieden.  Door privaAsering 

ongedaan te maken kunnen we geld ge-

noeg vrijmaken om dit te realiseren. 

 

Een fatsoenlijk inkomen voor iedereen. 

Voor eerlijk delen en armoede bestrijden. 

Voor meer werk in onze regio. 

Medezeggenschap bij het plaatsen van 

windmolens  en zonneparken. 

 

We moeten bewoners met lage inkomens 

de kans geven te wonen in een goed ge-

ïsoleerde en betaalbare woning. 

En dit zijn nog maar een paar onderwer-

pen waar niet alleen SP kiezers, maar ook 

stemmers op andere parAjen graag iets 

aan zouden willen verbeteren. 

 

Natuurlijk helpt massaal stemmen op de 

SP om deze en andere sociale doelstellin-

gen te bereiken.  

Maar zolang de SP nog niet een absolute 

meerderheid hee& in de Kamers, de  

Raden en de Staten van Nederland, zullen 

we door acAe te voeren moeten blijven 

proberen onze argumenten kracht bij te 

ze,en.  

Iedereen die, geweldloos natuurlijk, mee 

wil helpen onze standpunten duidelijk te 

maken is van harte welkom. 

 

En of die hesjes dan geel, groen of  

SP Rood zijn? Dat maakt niet uit. 

 

Nieuwsgierig naar de standpunten van  

de SP? Kijk eens op onderstaande website.  

h,ps://www.sp.nl/standpunten/overzicht 

 

NOORD-OOST NEDERLAND ALS WINGEWEST 

Door Hayo Kuilman 
 

Het lijkt er steeds meer op dat de bewoners van Noord-Oost Nederland er niet meer toe 

doen. Neem de gaswinning in Groningen, met als gevolg duizenden beschadigde, soms 

onbewoonbaar verklaarde, huizen. En bewoners die al vele jaren wachten op schade ver-

goeding. 

En er is meer, kijk naar de windmolen in de veenkoloniën in Groningen en Drenthe. 

Het gebrek aan draagkracht onder de bevolking is zo groot dat als er geen moratorium 

komt, en als de huidige plannen worden gerealiseerd, bewonersgroepen in de gemeen-

ten Borger-Odoorn en Aa en Hunze tegen over elkaar zullen komen te staan. Ook in de 

provincie Groningen, bij Delfzijl en Veendam lee& het ongenoegen bij de bewoners van 

die gebieden. De mensen die er wonen worden genegeerd. 

Wel kan er blijkbaar in de plannen rekening gehouden met de laagvliegroutes van Defen-

sie, waardoor enkele windmolens veel te dicht bij woonhuizen en boerderijen in Tweede 

Exloërmond komen te staan…. 

Of de zoutwinning in Groningen. Op 19 november 2017 werden vier bevingen waargeno-

men in de buurt van Winschoten, nabij zoutcavernes. De samenwerkende SAchAng Stop 

Zoutwinning,  de bewonersgroep in Borgercompagnie, en de Groninger Bodem Beweging 

maken zich zorgen over de mijnbouwacAviteiten in het gebied. Ze zeggen slechte ervarin-

gen met mijnbouwexploitanten te delen en met een "overheid die financiële belangen 

zwaarder laat wegen dan de belangen van bewoners". 

En dan is er de wildgroei van zonneparken in onze provincie. 

Al in 2017 melde de Natuur en MilieufederaAe Drenthe dat zij vreest voor wildgroei aan 

zonneparken in Drenthe. Daarom plei,e de organisaAe voor een provinciaal masterplan 

om deze snelle groei in goede banen te leiden, om de belangen van omwonenden en 

natuur te beschermen.  

Ook de SP Assen hee& al haar zorgen hierover geuit. h,ps://assen.sp.nl/

nieuws/2018/05/zonnepanelen-in-weilanden-en-natuurgebieden-niet-zon-goed-idee 

Projectontwikkelaars bezig om zo veel mogelijk grondposiAes en SDE subsidietoezeggin-

gen te verkrijgen. Grondeigenaren, meestal boeren, krijgen van verschillende kanten lu-

craAef ogende opAecontracten aangeboden. Bij de Drentse gemeenten stromen de ver-

zoeken binnen. 

En nu de gaswinning in Noord Drenthe. 

Op 29 maart kondigde minister Wiebes aan dat de gaswinning in Groningen binnen 12 

jaar zal worden afgebouwd en de producAe in vòòr oktober 2022 zal worden terug ge-

bracht naar maximaal 12 miljard kuub.  Dat zijn nog eens goede berichten zou je zeggen. 

Maar nu blijkt er toch weer een grote adder onder het gras te liggen, of beter gezegd, de 

Drentse hei. Om het producAe verlies te beperken gee& die zelfde minister enkele maan-

den later toestemming om de gaswinning in de kleine velden in Noord Drenthe te her-

va,en. Zoals onder een woonwijk in noordoost Assen. 

In deze wijk waren al schadegevallen door gaswinning gemeld en in enkele gevallen werd 

die schade door de NAM vergoed, zonder dat de NAM wilde erkennen dat de schade het 

directe gevolg was van die gaswinning. Maar ook in andere delen van Noord Drenthe 

dreigt de bodemdaling, met alle gevolgen van dien. 

Dus maken de mensen die boven de winningsgebieden wonen zich ongerust. Niet alleen 

over mogelijke aardbevingen met de daar uit voort vloeiende schade, maar ook of die 

schade al dan niet zal worden vergoed. De beschamende situaAe in Groningen laat zien 

dat de bewoners zich terecht zorgen maken.  
 

Weer zijn de mensen met de laagste inkomens de klos, zij hebben niet de middelen om 

zich te verze,en tegen een rechtse regering die alleen oog hee& voor de winsten van 

grote bedrijven. De plannen voor de z.g. energie transiAe laten zien dat vooral de burgers 

met de laagste inkomens de dupe worden, terwijl bedrijven worden gesubsidieerd of 

gecompenseerd voor de kosten die de stappen naar duurzame energie verbruik met zich 

mee brengt. 

LAATSTE NIEUWS: MANIFESTATIE TEGENGAS KLEINE GASVELDEN  

DONDERDAG 13 DECEMBER VAN 12:00 TOT 14:00 UUR GUYOTPLEIN GRONINGEN 

Trek jullie hesjes aan en doe mee!  kijk op h=ps://assen.sp.nl 


