
 

REGIO-CONFERENTIE 
Op 2 december vond de regioconferentie plaats, 
ter voorbereiding op het Congres in januari 2018. 
Op de conferentie werd het Congresstuk “Voor 
Elkaar” besproken. In dit stuk staan de plannen en 
de koers die onze partij de komende jaren wil 
voeren. Zoals het hoort werd er een levendige 
discussie gevoerd en werden er punten 
aangescherpt en nog wat aandachtspunten 
toegevoegd. In alle regio’s is dit gebeurd en alle 
opmerkingen worden besproken en zo mogelijk 
verwerkt. Op het Congres op 20 januari 2018 
het definieve stuk worden besproken en 
vastgesteld. 
 

NIEUW PARTIJBESTUUR  
Op het Congres wordt ook het nieuwe partijbestuur 
gekozen. Anders dan anders hebben alle leden 
direct stemrecht, als ze naar de ALV komen
De statuten zijn op dat gebied aangepast, 
waarmee onze partij nog democratischer is 
geworden. Alle leden die zich betrokken voelen bij 
het wel en wee van de partij en de moeite neme
om naar de ALV te gaan, kunnen hun stem 
uitbrengen. Deze ALV is op 10 januari
stellen op diezelfde vergadering ook de 
kandidatenlijst voor de gemeenteraads
verkiezingen (Hoogeveen) vast en we proosten in 
een moeite door op het nieuwe jaar. 
Schrijf de datum dus vast in je agenda!
 

VACATURES IN HET BESTUUR. . . . . 
In het vorige Tomaotie riep ik de leden op tot wat 
meer “participatie”, omdat de basis in onze 
afdeling wat smal lijkt te worden. We hebben 
mensen nodig die de handen uit de mouwen willen 
steken om het verhaal van de SP en onze 
onder de aandacht van de mensen te brengen. 
Om te laten zien dat hetgeen we willen haalbaar is 
als er andere keuzes worden gemaakt. Jij wordt er 
toch óók boos van als je ziet hoeveel geld er wordt 
verdiend door managers in de zorg, of als je hoort 
dat het bedrijfsleven (en aandeelshouders) worden 
gesteund met het afschaffen van de dividend
belasting.  
En jij wordt misschien ook wel heel blij als je leest 
dat de bv.de werknemers van Unox succes 
hebben behaald, dat actievoeren loont!
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nr. 101, december 2017

 
Maar misschien denk je ook bij je zelf: ik vind het 
prachtig, die acties, maar het is niet echt wat voor 
mij……. Dan heb ik goed nieuws vo
ook anderssoortige vacatures: in het bestuur van 
Hoogeveen komen een paar vacatures en niet de 
minste: We hebben sowieso plek voor een algemeen 
bestuurslid, maar daarnaast 
van penningmeester en voorzitter vacant. 

iemand die goed is met cijfers 
en heb je een boekhoud
kundig talent(je)? En heb je 
een warm SP
misschien onze kandidaat 

penningmeester! Laat het ons weten!
 
De voorzitter van de 
afdeling is de spin in het 
web van de afdeling en 
heb je uiteenlopende 
boeiende  taken. Niet 
alleen vergaderen, want 
daar zijn we niet zo van. 
Wel vertegenwoordig je 
de afdeling naar buiten; zo bezoek je bijvoorbeeld
elke 2 maanden de Partijraad
taken, maar natuurlijk hoef je het niet allemaal zelf te 
doen. Je kunt ook taken delegeren. I
in de afdeling zijn er mensen 
kunnen leveren, maar de eerlijkheid gebiedt te 
zeggen dat het voorzitterschap wel tijd vergt. Om die 
reden houd ik er, met spijt in het hart, mee op. Ik kan 
het niet goed combineren met 
verplichtingen. Ik ben natuurlijk graag bereid om mijn 
opvolger te informeren en in te werken. 
schuilt er in jou een voorzitter? 
wat meer informatie! Ik praat je graag bij!
 

GEMEENTERAADSVERKIEZ
Op 20 november hebben we in een 
ALV ons verkiezingsprogramma 
“Goed Voor Elkaar” vastges
titel sluit mooi aan bij de SP
campagne “Voor Elkaar”, maar wij 
doen er nog een schepje bovenop. “
Elkaar” is op verschillende manieren te interpreteren. 
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We hebben tal van ideeën en voorstellen voor een 
beter Hooge-een. Armoedebestrijding, 
duurzaamheid, werkgelegenheid en goede 
huisvesting zijn een paar van onze speerpunten. 
Binnenkort is het programma te vinden op onze 
website. 
Op dezelfde ALV werd Jutta van den Oord 
unaniem gekozen als lijsttrekker. Philip Oosterlaak, 
Jeroen Pomper en Harry Baalman bezetten de 
plekken 2 t/m 4. De volgorde van de overige 
kandidaten op de lijst moet nog worden besproken. 
 

RAADSPRAAT /De groene SP-er 
 door Jeroen Pomper 

Groen en SP, gaat dat 
samen, we zijn toch 
immers een 'rode' partij? 
Ja en ja is dan mijn 
antwoord. Onze politieke 
kleur is weliswaar rood, 

maar we hebben absoluut (en juist daarom) ook 
oog voor het milieu, duurzaamheid, de natuur en 
dierenwelzijn.  
Wij zijn een rode partij met een dikke groene rand. 
En met die groene rand voel ik mij persoonlijk sterk 
verbonden. In de gemeentelijke politiek zijn het 
milieu, duurzaamheid, de natuur en dierenwelzijn 
mijn persoonlijke speerpunten waar ik mij graag 
voor inzet. 
Het valt mij op dat er binnen onze gemeenteraad 
bij de bespreking van diverse voorstellen te weinig 
aandacht wordt geschonken aan de gevolgen voor 
flora en fauna, dus planten en dieren. 
 

Er wordt vaak alleen gekeken of er wordt voldaan 
aan de wettelijke eisen, zoals het opstellen van 
een milieu effect rapportage (MER). Een actueel 
voorbeeld is het Afwegingskader Zonne-energie. 
Straks wordt het mogelijk om zonneparken te 
bouwen op landbouwgronden. Bij het verlenen van 
een vergunning voor deze zonneparken hoeft er 
geen MER te 
worden 
opgesteld, in 
principe zou er 
dus gebouwd 
kunnen worden 
zonder dat er 
gekeken wordt naar wat de gevolgen zijn voor de 
natuur. Maar wat betekent dit voor de weidevogels 
of de bijen? Zelfs de wethouder had hier geen 
duidelijk antwoord op. Wel geeft de wethouder aan 
rekening te willen houden met de gevolgen voor de 
natuur wanneer belangenorganisaties problemen 
aan zullen kaarten. Laten we hopen dat de 
belangen voor de natuur dan ook serieus gewogen 
gaan worden. 
Wat ook een 'hot' item is, is de opwarming van de 
aarde en de gevolgen hiervan, zoals overlast van 
water en hitte. Op 7 december zullen we als 
gemeenteraad de visie 'Klimaatrobuust 
Hoogeveen' vaststellen. Aan de hand van deze 

visie zal het college een uitvoeringsplan gaan 
schrijven waarin maatregelen komen te staan die 
nodig zijn om de gevolgen van de opwarming van de 
aarde te bestrijden. Dat is dan ook noodzakelijk, 
maar wij vragen ons af of deze maatregelen 
voldoende zijn. Denk bijvoorbeeld het 
onderhoudsniveau van straatkolken.  
Voldoet het huidige onderhoudsniveau wel? Dit zijn 
dingen waar wij als raad rekening moeten houden. 
En naast het bestrijden van de symptomen moeten 
we met elkaar ook voorkomen dat de aarde steeds 
meer opwarmt. En dat kan alleen met een 
toekomstvisie die ver vooruit kijkt. 
De meerderheid van de raad heeft onlangs besloten 
dat bij nieuwbouwplannen gasleidingen aangelegd 
kunnen worden. De motivatie is dat “dit de vraag is 
van toekomstige bewoners; zonder gasleidingen 
verkopen wij geen woningen.” Dus: we moeten niet 
teveel betuttelen maar voldoen aan de vraag van de 
mensen. De SP vraagt zich af of we daar goed aan 
doen. De overheid moet immers ook besluiten 
kunnen nemen die misschien niet zo populair zijn, 
maar wel noodzakelijk. Dan zijn er andere, grotere 
belangen.  Echt duurzaam bouwen is wel een wens 
van ons college, maar de werkelijkheid is dat de 
maatregelen te vrijblijvend zijn. En dan gaat het niet 
alleen om het weglaten van gasleidingen. Wanneer 
we echt willen dat we 'klimaatneutraal' gaan worden 
moeten we nu de juiste stappen nemen. En dan 
mogen we bij nieuwbouwplannen best hogere eisen 
gaan stellen wat betreft duurzaamheid. 
 

We hebben nog een lange weg te gaan, maar ik ben 
er van overtuigd dat het geluid van de SP  
onmisbaar is in de Hoogeveense gemeenteraad om 
de toekomst duurzamer, milieubewuster en 
diervriendelijker te maken. 
 

AGENDA 
13 december Bestuursvergadering 
20 december Cursus “Heel de Mens, 20.00 uur, 

Vredehorst, Hoogeveen 
10 januari ‘18 ALV in m.b.t verkiezing van het nieuwe 

partijbestuur, vaststellen 
kandidatenlijst gemeenteraads-
verkiezingen én nieuwjaarswensen 

 20.00 uur Vredehorst 
17 januari ’18 Cursus “Heel de Mens, 20.00 uur, 

Vredehorst, Hoogeveen 
20 januari ’18 SP-Congres, Hilversum (aanmelden 

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


