
ASSER TOMAATBLAD 
OP WEG NAAR HET CONGRES IN DECEMBER 

Door onze voorzi
er Jan Broekema 

Over een kleine drie maanden, op 19 december 2019, is het landelijke SP congres waarin 

we praten en besluiten nemen over de koers en toekomst van onze par j.  

In september was er al een ledenvergadering over dit onderwerp, in oktober een regiocon-

feren e in Zwolle en in november organiseren we opnieuw een ledenvergadering in Assen. 

Alle leden van de afdeling ontvangen hier t.z.t. een persoonlijke uitnodiging voor.  

We zullen hier het congresstuk bespreken, afgevaardigden voor het congres kiezen en u 

kunt uw stem uitbrengen op de kandidaten voor  het nieuwe landelijke par jbestuur!  

Mooie en belangrijke momenten om met elkaar de koers te bepalen.  

U kunt op SPnet (h,ps://www.spnet.nl/) meer informa e hier over vinden, met name het 

concept congresstuk XXIV congres, en de voorgedragen en niet-voorgedragen kandidaten 

voor het landelijk bestuur van de SP.  

Het bestuur van de afdeling vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk SP leden meedenken 

en praten, dus kijk op SPnet, lees het congresstuk en bekijk de kandidaten. Heb je nog 

geen account op SPnet dan kun je hier een nieuw account aanmaken. 

 

SP WIL ASSER 'ZEIKNOTA' 

Nieuws uit onze frac�e, door Jannie Drenthe 

In Nederland lijden 3,5 miljoen mensen aan chronische buik- of blaasziekten. Toegankelijke 

openbare toile,en zijn voor hen van groot belang. In Assen is daar niets voor geregeld en 

de SP wil daarom een lokale 'Zeiknota'. Daarin komen, in samenspraak met lokale onder-

nemers en ervaringsdeskundigen, maatregelen om meer toile,en bereikbaar te maken. 

De SP wil voor iedereen een toegankelijke binnenstad. Beleid 

is nodig, niet moeilijk of duur.  Er zijn goede  voorbeelden 

zoals in Ro,erdam waar ondernemers en winkeliers worden 

opgeroepen hun toiletvoorziening open te stellen.  

Ze ontvangen hiervoor een kleine vergoeding van de  

gemeente. En met een app zoals bv. “Hoge Nood kunnen 

inwoners het dichtstbijzijnde toilet vinden. “ 

Wij denken dat dit voor Assen een goede stap voorwaarts is. 

De SP frac e hee= dit onderwerp geagendeerd in de laatste vergadering van september en 

vraagt voor dit plan steun van de overige frac es en het college. 

 

SP PLEIT VOOR MEER SOCIALE WONINGBOUW  

IN HAVENKWARTIER ASSEN 

De SP frac e hee= samen met de PvdA een mo e ingediend waarin het college wordt op-

gedragen maximaal in te ze,en op sociale huurwoningen in de nieuwe wijk Havenkwar er.  

De wach?jden in de sociale huursector, tot wel 5 jaar, vinden de par jen onhoudbaar.  

 

Tijdens het debat kwam zowel de raad als de wethouder 

tot de conclusie dat iedereen het eigenlijk eens is:  

Het Havenkwar er moet ontwikkeld worden én er moet 

ruimte komen voor sociale woningbouw.  

Maar wethouder Karin Dekker wilde geen enkele  

concrete toezegging doen. 

50Plus, die de mo e oorspronkelijk ook ondersteunde, haakte uiteindelijk toch af. 

PvdA en SP ze,en door en wilden keiharde toezeggingen, maar kregen geen steun van de 

rest van de raad. Het College hee= nog wel toegezegd vòòr de zomer van 2020 met een 

nieuw “Masterplan Havenkwar er” te komen. 

OKTOBER 2019 

Asser Tomaatblad is de maandelijkse 

bijlage in de Tribune voor SP leden  

in Assen, Tynaarlo,  AA en Hunze,  

en Noorderveld 

 

OP PAGINA 2 

   - ROOD Hangt op Koopmansplein 

   - Windmolenplan moet anders 

   - Op weg naar het congres: Agenda 

OP PAGINA 3 

   - Jelle Blogt ! XXL 

 

 AGENDA (afdeling)  

Woensdag 2 oktober, vanaf 20:00 uur 

   - Bestuursvergadering 

Woensdag 6 november, vanaf 20:00 uur 

   - Bestuursvergadering 

Woensdag 20 november, v.a.  19:30 uur 

   - Algemene ledenvergadering, op weg  

     naar het XXIV SP congres. 

     In buurtcentrum De Schulp 

     Buizerdstraat 10, 9404 BB Assen  

     Zaal open om 19:00 uur  

 

CONTACTGEGEVENS 

    SP afdeling Assen 

    Woerdes 17,  

    9407 CK Assen     

    �: 06 4646 0290  

    � 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. 

 

 

1. 



AGENDA OP WEG NAAR HET CONGRES  
 

12-10-19 Regioconferen:e 

   - Bespreking 1e concept congresstuk   

   - Voordracht nieuw par jbestuur  

   - Verkiezing regiovertegenwoordiger 

     Kandidaat is Heleen Klunder uit Ruinen 

h,ps://drenthe.sp.nl/nieuws/2019/03/

even-voorstellen-heleen-klunder  

8-11-19 Publica e Tweede concept  

     congresstuk op SPnet  

20-11-19 Ledenvergadering 

   - Bespreking 2e concept congresstuk  

   - Kiezen van par jbestuur  door  

     afdelingen. 

   - Kiezen afvaardiging congres. 

14-12-19 XXIV Congres 

   - Presenta e nieuw gekozen  

     par jbestuur 

   - Behandeling congresstuk  

     “Samen verder” 

 

 

 

SP MAAKT ZICH STERK VOOR HANGPLEKKEN  

JONGEREN IN ASSEN 

Door ROOD in Assen 

Jongeren van SP ROOD maakten zich vrijdag 31 augustus jl. op het Koopmansplein sterk 

voor hangplekken voor de jeugd in Assen. 

Volgens Bas Ananias, raadslid namens de socialisten in de Asser gemeenteraad, zijn er 

momenteel te weinig goede onderko-

mens voor jongeren in de Drentse 

hoofdstad.  Denk daarbij aan een  

jongerencentrum, buurthonk of andere 

vormen van hangplekken.  

Ondertussen stelt dit college wel een 

stadsmarinier aan die de jongeren 

moet  wegjagen op hangplekken zoals 

het Koopmansplein, Gouverneurstuin 

en de Rolderstraat. Het is  jd dat dit 

college investeert in jongeren. 

Volgens de SP zijn de slui ng van een aantal uitgaansgelegenheden een doodsteek voor 

het uitgaansleven in Assen. Volgens Bas zijn er veel jongeren die we op straat spreken die 

klagen over het uitgaansleven.  

Jongeren die nog geen 18 zijn worden geweigerd in cafés en kroegen,  

jongeren van 18 jaar en ouder geven aan weinig tot geen mogelijkheden 

te hebben om uit te gaan in Assen.’ 

De komende  jd gaat de SP verder de straat op om in gesprek te gaan met 

jongeren over wat er concreet zou moeten komen. Als mensen ideeën 

hebben kunnen ze contact opnemen door te mailen naar assen@sp.nl 

 

SP PLEIT OPNIEUW VOOR MORATORIUM VOOR  

WINDMOLENPARKEN IN DRENTHE EN GRONINGEN. 

Door Hayo Kuilman 

Wat de SP al aan zag komen is gebeurd. Ak evoerders in Oost-Drenthe lijken ten einde 

raad en hebben het recht in eigen hand genomen. 

Doordat de diverse overheden het gebrek aan draagkracht onder de bevolking zijn blijven 

negeren, worden er bedrijven bedreigd om af te zien van deelname aan de bouw van 

windmolens. En er zijn  ac es gevoerd tegen die bewoners die van de opbrengst van wind 

energie gaan profiteren. Hoewel de SP begrip hee= voor het verzet tegen de windmolens 

kunnen gewelddadige ac es volgens ons natuurlijk niet worden goed gekeurd.  

Maar de manier waarop de landelijke en regionale overheden de tegenstanders hebben  

geschoffeerd, kan de SP niet negeren. 

Het kan nog steeds anders.  

Er zijn windmolens die met een masthoogte van 100 meter een  

vergelijkbare hoeveelheid stroom opwekken, in plaats van de molens 

van 210 meter, die in de huidige plannen staan.  

Deze molens kunnen dichter bij elkaar worden geplaats en de af-

stand tot de woonhuizen in het gebied kan worden vergroot. Zo kan 

er meer rekening worden gehouden met de bewoners als het gaat 

om de plaats van die windmolens.  Overlast door slagschaduw en 

geluid worden met deze molens geminimaliseerd. 

Er kunnen een aantal minder molens worden geplaatst. Dat compenseren we door een 

kleine extra heffing te leggen op de opbrengst van de windmolens. Die opbrengst gaan 

we gebruiken voor zonnepanelen op woonhuizen van par culieren en bedrijven. 

De SP Assen roept alle afdelingen in Nederland, en de frac es van 1
e
  en 2

e  
kamer , en 

alle frac es in de provinciale staten dit moratorium  te ondersteunen. 

2. 

Uit ‘Heel de mens’:  

Zoals opgenomen in het eerste  

congres conceptstuk.  

We kiezen principieel voor menselijke 

waardigheid, de gelijkwaardigheid 

van mensen en solidariteit  

tussen mensen. Daarom verzetten 

we ons tegen een maatschappij die 

wereldwijd gedomineerd wordt door 

een mentaliteit van ‘ieder voor zich’ 

waarin het recht van de sterkste het 

wint van het principe van gelijke  

kansen voor iedereen.  

We zetten ons in om de klemmende 

overheersing van de factor kapitaal in 

de samenleving te doorbreken.  

We weigeren de inrichting van de 

samenleving over te laten aan het 

vrije spel der maatschappelijke 

krachten.  

We accepteren niet dat de economi-

sche wetten van het kapitalisme de 

marges bepalen waarbinnen de  

politiek mag opereren. 



JELLE BLOGT! XXL  

 

Door Jelle Hofstra 

 

 

GEEN GEZEIK! 

Na vier maanden rondzwerven op zee, mag ik me bijna wel weer voorstellen. Gelukkig is er overal langs de Europese 

kusten wel internet, dus blijf je wel een beetje bij met het wel en wee in ons Kikkerland en in Assen.  

Zo was ik verbijsterd over het vertrek van Mar ne uit de frac e. Jammer voor haar en voor ons, want wat kun je als 

éénvrouwsfrac e in de Raad betekenen?  Als ze met voorkeursstemmen was gekozen had ze nog een beetje recht van 

spreken gehad, maar nu is het puur kiezersbedrog. Basta! en nu naar de actualiteit. 

We hebben net weer het poli eke hoogtepunt van het jaar beleefd, Prinsjesdag.  

Het gaat goed met Nederland, met de nodige mitsen en maren. Poli eke commentatoren noemden de algemene be-

schouwingen tam, met weinig ketelmuziek van de opposi e par jen. Wat opviel was de eensgezindheid van links aan 

de interrup emicrofoon, ze hadden dan ook een gezamenlijke tegenbegro ng ingediend.  

Het wordt zo langzamerhand wel duidelijk. De vrije markt, waarin Klaas Dijkhof zijn geloof nog maar eens uitsprak,  

is niet zaligmakend, daar zijn zelfs de meest verstokte liberalen achter gekomen, nou ja, afgezien van Baudet en  

consorten. Hoewel electoraal flink afgestra=, boekte de SP winstpunt na winstpunt, hoe bizar wil je het hebben.  

Even wat voorbeelden uit de beleidsvoornemens. De publieke sector, jarenlang door de liberalen weggezet als te 

duur, inefficiënt en vervangbaar door marktpar jen, moet na jaren aTraak worden versterkt.  

Minister Bruins  wil de macht van de farmaceu sche industrie breken? Het is nauwelijks te geloven. Het bedrijfsleven 

wordt gestra= voor het uitblijven van een flinke loons jging. Mul na onals moeten winstbelas ng gaan betalen.  

Het  huidige studie leenstelsel staat onder grote druk. Men is het met ons eens dat het beroep van leraar aantrekkelij-

ker moet worden.  We moeten het weer hebben over volkshuisves ng in plaats van woningmarkt.  

Het bedrijfsleven moet meer bijdragen aan de energietransi e en zo kan ik nog wel even doorgaan met  SP ac e-

punten die nog niet zo lang geleden werden weggehoond.  

Dus eigenlijk staan we er helemaal niet zo slecht voor. Dus geen gezeik, we kijken vooruit en tellen deze zegeningen.  

Over zeiken gesproken, ook lokaal is de SP niet te beroerd om de dingen bij de naam te noemen. Het water staat  

menige bezoeker aan de lippen bij een bezoek aan onze binnenstad, maar er is maar één openbaar toilet.  

De stad moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook  voor mensen met plas- of stoelgangproblemen  en daarom is de 

Zeiknota opgesteld, waarin wordt voorgesteld dat de gemeente hierin samen met de ondernemers optrekt. 

 In Assen is het College verrast door de landelijke wending en hangt men hier nog steeds aan de woningmarkt, die 

zichzelf bedruipend, alleen welgestelden aan een woning helpt.  

Nu Volkshuisves ng weer mag  van Ru,e, is de SP in haar wens om ook sociale woningbouw in het Havenkwar er 

te realiseren plots super actueel en niet te negeren, lijkt me.   

Ondertussen hee= ons jongste raadslid een zaak aanhangig gemaakt  voor onze jeugd, die wel een stadsmarinier op 

hun dak krijgen, als ze op het Koopmansplein rondhangen, maar ondertussen nergens anders kunnen hangen. Bas 

hangt het nu terecht aan de grote klok. Goed bezig allemaal. 

Toch nog even zeiken, waarom droeg Lilian geen hoedje? 
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