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Door Greetje Dikkers, lijs�rekker  

 

We gaan ons weer volop inze�en voor een groene, sociale en duurzame  

provincie, waarin ieder mens gelijke kansen krijgt.  

Met een integer bestuur dat er is voor al haar inwoners ongeacht  

inkomen, lee�ijd, a�omst, geslacht, geaardheid of religie.  

Een provincie waar iedereen het recht hee� veilig te wonen, te werken  

en zichzelf te zijn. 

 

 

MET UW STEUN: 
• Blijven we ons inze�en om, samen met de gemeenten, armoede, eenzaamheid en 

laaggele�erdheid te bestrijden. 

• Ze�en we ons in om de ziekenhuiszorg die we nu hebben te behouden. 

• Doen we er alles aan om jongeren in onze provincie te houden of aan te trekken. 

• Zijn er voldoende middelen voor het behoud en herstel van natuur, landschap en 

versterking van de biodiversiteit. 

• Zorgen we voor een schoner milieu en een gezonde omgeving. 

• Verbeteren we de kwaliteit van ons oppervlakte- en grondwater. 

• Ondersteunen we boeren die willen overschakelen op biologische landbouw. 

• Gaan we voor een circulaire economie en investeren we in groene waterstof. 

• Worden inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij energieprojecten 

in hun omgeving en delen ze in de opbrengsten. 

• Zorgen we voor schoon en betaalbaar openbaar vervoer dat regelma(g rijdt. 

• Gaan we in Drenthe voor rechtvaardigheid. 
  

WE REKENEN OP UW STEM! 
 

DOE MEE MET DE SP: HELP MEE! 
Door het bestuur van de SP Assen 

Zoals (jdens elke campagne kunnen we de hulp van onze leden goed gebruiken.  

hoe klein de bijdrage ook is, we zijn er blij mee. Dit kan zijn folderen in je eigen straat, 

meehelpen met kloppen in de wijken of folders uitdelen bij het sta(on.  

Ook hebben we leden nodig welke mee willen helpen op de verkiezingsmarkten! 

Dus vragen we aan alle mensen die de SP een warm hart toedragen ons te steunen, zodat 

we meer zetels in de Staten krijgen, want dan kunnen we echt onze plannen uitvoeren. 

Help ons mee de SP groot te maken, niet alleen door op ons te stemmen, maar meld je  

aan om mee te doen in onze campagne. We kunnen jullie steun goed gebruiken. 

Meld je aan met een mailtje naar onze voorzi�er via assen@sp.nl,  

stuur een mail naar Jannie Drenthe (j.drenthe@assen.nl)  

of bel met Joke Prescher op: 0592 319 420. 

  

DRENTHE IS DUIDELIJK: ENERGIEREKENING OMLAAG, VERVUILERS BETALEN 

Onder aanvoering van lijs�rekker Greetje Dikkers en Tweede Kamerlid Sandra Beckerman 

star�e de SP zaterdag 2 maart de aanval op de 

marktwerking.  

De macht van de markt, afgebeeld als het kapita-

lis(sche monopolymannetje, werd door een rode 

muur aan SP’ers le�erlijk overboord gekieperd. 

Ruim 100 mensen tekenden in het centrum van 

Hoogeveen voor een rechtvaardig klimaatbeleid. 

Lees meer op: h�ps://doemee.sp.nl/energie 

MAART 2019 

Asser Tomaatblad is de maandelijkse 

bijlage in de Tribune voor SP leden in 

Assen, Tynaarlo,  AA en Hunze en  

Noordenveld.  
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AGENDA  VOOR EEN RODE LENTE 

SP in Ak3e in Drenthe 

Zaterdag 2  maart Hoogeveen  

in het centrum, 13.00 tot 16.00 uur 

Zaterdag 9  maart Meppel 

in het centrum, 13.00 tot 16.00 uur 

Zaterdag 9  maart Assen  

op het Koopmansplein met de  

SP Soepexpres, 13.00 tot 16.00 uur  

Vrijdag 15  maart Emmen  

in het centrum, 8.00 tot 14.00 uur. 

Zaterdag 16 maart Assen  

op het koopmansplein  

11.00 tot 16:00 uur 

SP Assen in Ak3e  

Vrijdag 8 maart Assen-Oost  

16.00 tot 18.00 uur 

Vrijdag 15 maart Baggelhuizen, Assen 

16.00 tot 18.00 uur 

Maandag 18 maart Sta3on Assen   

Laatste dagkaart uitdelen  

16.00 tot 18.00 uur 

 Dinsdag 19 maart Sta3on Assen   

Laatste dagkaart uitdelen  

16.00 tot 18.00 uur 

CONTACTGEGEVENS: 

SP  afdeling Assen 

p/a Sperwerstraat 52, 9404 BR Assen 

�: 0592 308 703 

� assen@sp.nl 

h�ps://assen.sp.nl 

DRENTSE VERKIEZINGSEDITIE 



ONZE KANDIDATEN VOOR  
PROVINCIALE STATEN 

 
 

 
 
 

1. GREETJE  2. WIM  
    DIKKERS      MOINAT 

 
 
 
 
 

3. ROBERT   4. HENK  
    MÄKEL      VAN DE WEG 

 
 

 
 

 
5. RONALD V.  6. MAARTEN  
     D. MEIJDEN        OOSTERVELD 

 
 
 
 
 

7. CLAUDIA  8. PHILIP  
    ESTER      OOSTERLAAK 

 
 
 
 
 

 

9. MARTIJN V.  10. MACHIEL  
     MIDDELAAR        V. BRUSSEL 
 
11. CHANTAL LAHUIS 
12. BETTY VAN PEURSEM- 
       VAN VONDEL 
13. BAS ANANIAS 
14. XANDER TOPMA 
15. JUTTA VAN DEN OORD 
16. JANNIE DRENTHE 
17. INEKE BEKKERING 
18. HELEEN KLUNDER 
19. GRIETUS BUIST 
20. ANDRÉ VAN OVERBEEK 
21. JENNIE LAMBERS-NIERS 

 

JELLE’S VERKIEZINGSBLOG  

HET REFERENDUM IS DOOD, LEVE HET REFERENDUM  
Door Jelle Hofstra  

 

Las(g toch, mondige burgers.  

Nog las(ger, ac(vis(sche burgers, burgerlijk ongehoorzame burgers.  

Vooral voor bestuurders die ver van die burgers af staan. Hun zorgen niet begrijpen, of er 

niet van willen horen, omdat het niet in hun belang is. Het is een kip en ei verhaal.  

Hoe dover het bestuur, des te harder roepen de burgers. Er was eens een referendum,  

de uitslagen kwamen zo slecht uit, dat het zo snel mogelijk de nek werd omgedraaid.  

 

Nu gaat het om de provinciale verkiezingen en indirect om de samenstelling van de 1e 

kamer. Meer dan de hel� van de kiezers trekt onverschillig zijn schouders op en neemt 

niet de moeite te stemmen. Het provinciale staat ver van je af, denken ze.  

Het gaat om ruimtelijke ordening, onderhoud van wegen en kanalen, dingen die ongeacht 

de kleur van het bestuur immers toch wel gebeuren. Toch is dat maar ten dele waar.  

De provincie beheert bijvoorbeeld een flinke subsidiepot. Gaan we dat aan ijsbanen  

besteden, of aan sociale projecten. Gaan we voorrang geven aan burgerini(a(even of aan 

projectontwikkelaars bij de aGouw van fossiele energie?  

We hebben een commissaris van de koning die met de bo�e bijl de sociale werkplaatsen 

sloopte, sociaal tegenwicht is in Drenthe dan ook meer dan gewenst.  

Maar er is nog een heel belangrijke reden om je stem niet verloren te laten gaan. Je kunt 

je na twee jaar uitspreken over dit kabinet.  

Je kunt tegen Ru�e zeggen wat je vond van de dividendbelas(ng, de renteverhoging op 

studieschuld, de bureaucra(sche hel van het gasbevingsdossier, het gedoe rond de  

windmolens in de Monden, het gelieg over koopkrachtplaatjes, de onrechtvaardige  

lastenverdeling van de klimaatmaatregelen, de BTW verhoging op basis levensbehoe�en, 

de race naar het putje op de arbeidsmarkt, failliete ziekenhuizen, de uitholling van de 

publieke sector ....... 

Ik kan wel eindeloos doorgaan.  

Wat voor reden kun je nog bedenken om niet te stemmen?  

Spreek je uit over dit kabinet, geef de eerste zet naar een nieuwe orde, 

stem voor rechtvaardigheid. 

Stem voor het nieuwe referendum en spreek je uit tegen dit kabinet.  

En als je toch stemt, stem SP. 

 
SP ASSEN DEELT KLETSKOPPEN UIT BIJ BEZOEK VVD'ER DIJKHOFF 

Door het bestuur van de SP Assen 

De SP in Assen hee� kletskoppen uitgedeeld bij een bezoek 

van VVD’er Klaas Dijkhoff aan Assen. Volgens de socialisten 

maakt de regering onder leiding de VVD haar belo�es niet 

waar. Ondanks de economische groei gaan vele mensen er 

niet op vooruit en hebben mensen te maken met een s(j-

gende energierekeningen, hogere zorgpremies en  

duurdere boodschappen door de BTW-verhoging.  

De SP wil van de verkiezingen op 20 maart een Ru�e-referendum maken waarbij mensen 

kunnen kiezen voor Ru�e of voor rechtvaardigheid. 

 

Bij de ingang van de kan(ne hockeyvereniging HVA stonden meerdere SP’ers folders en 

kletskoppen aan geïnteresseerden uit te delen.  

Ook VVD’er Klaas Dijkhoff kreeg een kletskop.  

SP-frac(evoorzi�er Jannie Drenthe: “De VVD blij� de mul(-

na(onals en grote vervuilers ontzien, terwijl werkenden en 

werkzoekenden de rekening moeten betalen.  

Het vertrouwen in de poli(ek neemt af doordat poli(ci zoals 

Ru�e en Dijkhoff zich als kletskoppen gedragen.”  

De SP maakt zich zorgen over het cynische onder de bevolking en het grote aantal niet-

stemmers.  

Jannie Drenthe: “Als mensen willen afrekenen met Ru�e en dit kabinet, dan moeten ze 

de gang naar de stembus maken. Want thuisblijven helpt niet, SP stemmen wel.” 

Deze bijlage is afgedrukt op 100% gerecycled papier . 


