
 
VERKIEZINGSUITLSAG  
Na alle activiteiten in het kader van de 
verkiezingen was het spannend hoe de uitslag zou 
zijn. Landelijk viel het toch wat tegen, met een 
zetel verlies. Natuurlijk, het was beter dan wat er 
eerder was gepeild, maar toch: we zijn een zetel 
kwijtgeraakt. Jammer! 
Natuurlijk wordt er nagedacht over hoe het komt 
dat we niet geprofiteerd hebben van het enorme 
verlies van de PvdA. Als jij daar als lid een idee 
over hebt, hoor ik dat graag. Je kunt mailen naar 
het bekende adres (onder aan dit Tomaotie). 
Het goede nieuws is dat we in onze afdeling een 
prima resultaat hebben behaald. 
Hieronder vind je een overzicht: 
Gemeente Aantal 

stemmen 
2017 

% Aantal 
stemmen 
2014 

% 

Hoogeveen 4292 12.6% 3079 9.8% 
De Wolden 1197 7.4% 899 6% 
Coevorden 2646 11.6% 1813 8.5% 
Midden 
Drenthe 

2422 10.9% 1683 8% 

 
Weet je nog, al die foto’s uit het vorige Tomaotie? 
De plakkers, de flyeraars, de deur-aan-deur-
bellers, de SP-ers op de markt? 
We mogen trots zijn op het resultaat! De SP had 

(en heeft) een prima 
programma en we hebben dat 
in Drenthe (en in het hele 
noorden trouwens) goed over 
het voetlicht kunnen brengen. 
Dank, heel veel dank aan de 
vrijwilligers!! 

 
 

RAADSPRAAT door Philip Oosterlaak  
De gemeenteraad 
organiseerde onlangs een 
avond waarbij inwoners 
inbreng hadden over een 
brief die de 
volksvertegenwoordiging 
aan Treant zou versturen. Het leverde een 
opvallende eensgezindheid op van inwoners en 
van de hele raad. De SP-fractie ondersteunde 
deze aanpak. De Raad van Toezicht (RvT) van 
Treant heeft het de afgelopen jaren ondertussen  
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aardig af laten weten. Keer op keer schoof men een 
nieuwe bestuurder naar voren, die al snel opnieuw 
het veld moest ruimen. En net als voor de directie 
geldt dat men al te makkelijk voorbij ging aan de 
oproep van Hoogeveners dat Bethesda een 
volwaardig ziekenhuis moet blijven. Een oorzaak 
voor het falen van de RvT zou erin gelegen kunnen 
zijn dat er allerlei wellicht buitengewoon deskundige 
dames en heren in deze RvT zitting hebben, maar 
zonder enige regionale binding. Hierdoor zou men 
weinig voeling hebben met de betekenis van 
Bethesda voor Hoogeveen. 
In het debat in de gemeenteraad wees SP-raadslid 
Jutta van den Oord erop dat er meer aan de hand is. 
Vanwege de marktwerking in de gezondheidszorg 
nemen de financiële zorgen van ziekenhuis 
Bethesda toe. Niet de noodzaak om goede 
ziekenhuiszorg voor de regio te garanderen staat 
zodoende voorop, maar de vraag of het allemaal niet 
goedkoper kan door patiënten te laten reizen, 
afdelingen af te slanken of zorg te centraliseren in 
Emmen. De afgelopen jaren geen woord van kritiek 
van de zijde van de RvT op de marktwerking in de 
zorg. Misschien geen wonder. De voorzitter van 
Treant is de heer Eenhoorn, voorheen landelijk 
voorzitter van de VVD. In de RvT verder vooral 
captains of industry. De gemeente gaat binnenkort in 
gesprek met de RvT over meer regionale 
vertegenwoordiging. Wat de SP-fractie betreft is het 
niet alleen een kwestie van poppetjes maar is het 
noodzakelijk dat er een andere wind gaat waaien 
binnen de RvT. 
 

 
NIEUWE  LEDEN-AVOND 
Op 22 maart organiseerde de afdeling een avond 
voor nieuwe leden. Het is een feit dat mensen rond 
de verkiezingen meer met politiek bezig zijn, zich 
verdiepen in de programma’s en zich dan zo 
aangesproken voelen dat ze besluiten lid te worden 
van een politieke partij. Daar zijn we blij mee!  
Immers, veel leden kunnen een afdeling sterk 
maken. Ieder betaalt contributie, dus het is voor ons 
financieel prettig, maar nieuwe leden bieden ook een 
kans op toename van de activiteiten.  
 



Daar kunnen we dat contributiegeld ook goed voor 
gebruiken. 
Die activiteiten zijn divers: van een avondje flyeren 
in verkiezingstijd, tot zitting nemen in de 

gemeenteraadsfractie of het 
afdelingsbestuur (en alles 
wat daar tussen zit).
Het was een leuke avond, 
die 22e maart. Mensen met 
een vakbondsverleden, 
mensen die actieve SP
kenden en óók actief wilden 
worden, mensen die 
helpen om in Coevorden 
weer een eigen afdeling

starten, en mensen die de SP gewoon een toffe 
partij vinden. Het was leuk dat er ook een groep 
“oude leden” aanschoof en zo konden we in e
plezierige en gemoedelijke sfeer kennis maken. En 
ja: het leverde ook een aantal actieve leden op! 
Fijn! 
 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op 11 april organiseren we onze jaarlijkse 
ledenvergadering, waarin we onze jaarverslagen 
aan de orde laten komen. Inmiddels heeft iedereen 
een uitnodiging ontvangen, als het goe
We beginnen echter met de ontvangst van een 
aantal vrijwilligers van het project SAMEN van 
Humanitas: 
 
SAMEN is een initiatief van een aantal vrijwilligers 
en vluchtelingen die betrokken zijn bij de 
maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers. 
Zij delen graag met jullie hun ervaringen als 
vrijwilliger, nieuwkomer of beide. Daarnaast zijn
heel benieuwd waar wij tegenaan lopen
vragen wij hebben 

Op deze manier hopen zij de dialoog op gang te 
brengen tussen 
mensen die 
daarvoor open staan 
maar niet weten hoe 
ze het kunnen 
aanpakken. Hoe 
voelt het om als 
vluchteling gezien te worden in Nederland? Wat 
kom je tegen? Wat is nodig om een plek te 
verwerven? Wat kun je als Nederlander doen, wat 
zijn de kansen en mogelijkheden (opties) om 
nieuwkomers te ondersteunen in het wennen en 
leren leven in een nieuw land? Wat is daarbij 
belangrijk? Wat kan je als vluchteling doen om 
deel te nemen aan de maatschappij? 
Dit zijn een aantal vragen die tijdens een
presentatie van onze groep aan de orde komen. 
Alle vragen zijn welkom. Wederzijds respect staat 
hierbij bovenaan. Zo kunnen wij elkaar leren 
kennen en begrijpen. 
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GEMEENTERAADSVERKIEZ
Op de ALV blikken we ook al even vooruit na
gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
De landelijke SP stelt eisen aan deelname:

- De afdeling moet minstens 50 leden hebben
- De leden moeten staat zijn acties te starten 

en goed af te ronden
- Er moeten naast bestuur en fractie voldoende 

actieve mensen zijn
- De afdeling moet vertegenwoordigd zijn bij de 

diverse regionale en landelijke 
komsten. 

Natuurlijk willen we graag dat d
afdeling op de SP kunnen stemmen
Tomaotie schreef ik al dat er dus werk aan de winkel 
is! Lijkt het je leuk om lokaal volksvertegenwoordiger 
te zijn? Heb je misschien 
cursus voor kandidaat Raadsleden? Wil je 
meedenken over het programma?
weten!  
Acties op straat zijn leuk, maar het is helemaal mooi 
wanneer we die acties kunnen afmaken in de 
gemeenteraad! En dat kan alleen als 
mensen voor hebben! 
 

REGIO-CONFERENTIE 
Twee keer per jaar wordt er een regio
georganiseerd. De eerstvolgende is in Meppel, op 
zaterdag 29 april. Daar gaan we het ondermeer 
hebben over onze de nieuwe c
miljoen voor de SP”, waar
Tribune. We hebben het ambitieuze plan om 
gedurende dit jaar met 1 miljoen landgenoten in 
gesprek te gaan, te horen wat er in de wijken leeft
wat er aangepakt moet worden. En dat gaan 
aanpakken! Facebookers
misschien al voorbeelden daarvan voorbij 
komen. 
Per 50 leden mag er één 
zijn er 6 uit onze afdeling. 
Opgave bij mij. 
 

AGENDA 
11 april 20.00 uur, ALV, Vredeho

Zuidwoldigerweg 32 , Hoogeveen
19 april 20.00 uur, Kerngroep,

Zuidwoldigerweg 32 , Hoogeveen
29 april Regioconferentie Meppel

Ogterop. 
 
Met een strijdbare groet! 
Ineke Bekkering, voorzitter SP Hoogeveen
Tel.: 06-12923465   
mail:  ineke.bekkering.sp@gmail.com
 

Blijf niet mokkend aan de kant staa
Stel een daad en toon je moe

Laat je woede hand in hand gaa
Met het goede dat je doe
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, voorzitter SP Hoogeveen   

ineke.bekkering.sp@gmail.com 

Blijf niet mokkend aan de kant staan 
Stel een daad en toon je moed 

Laat je woede hand in hand gaan 
Met het goede dat je doet 


