
 

 
BIJNA  21  MAART !!  
Het is bijna zover: de gemeenteraadsverkiezingen. 
Op 21 maart zullen we zien hoe de Hoogeveense 
bevolking stemt, en of de SP op hun steun kan 
rekenen. 
De onderstaande kandidaat-fractieleden hopen in 
elk geval in de Raad te komen en wie weet winnen 
we er nog wel een zetel bij. 
Ons programma is te lezen op 
www.hoogeveen.sp.nl, en zoals altijd is er ook een 
Drentse versie te vinden. Op onze website lees je 
ook wat meer over de kandidaten. 

 
 
Wat zijn onze speerpunten? 

- Bestrijding van armoede 
- Meer werkgelegenheid 
- Volwaardig zorg en behoud van Bethesda 
- Voldoende en goede sociale huurwoningen 
- Een goed netwerk van Openbaar Vervoer 
- Een breed en toegankelijk aanbod van 

sport en cultuur 
- Investeren in duurzaamheid 

 
Met een groep actieve SP-
ers zetten we ons in om de 
bevolking te bereiken. Dat 
doen we overigens niet 
alleen in verkiezingstijd. 
Het hele jaar door zijn we 
op de markt te vinden, 

doorgaans de eerste zaterdag van de maand. 
Uiteraard zetten we in verkiezingstijd een extra 
tandje bij. Zo gingen we met een groep de straat 
op om huis aan huis koelkastmagneetjes af te 
geven. Onze boodschap: hang de stempassen in 
het zicht en vergeet niet de te stemmen! Liefst 
natuurlijk op de SP, maar maak in elk geval 
gebruik van je stemrecht! 
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Eerder,in februari, waren we met een groepje 
aanwezig bij het zorgdebat. Ook daar was onze 
boodschap duidelijk: We willen goede, bereikbare 
zorg, zonder marktwerking en zonder 

aanbestedingstoestande
n (wat zou het bv. mooi 
zijn wanneer de thuiszorg 
georganiseerd zou 
worden als één 
gemeentelijke stichting, 
zodat we af zijn van al 
die verschillende 

thuiszorg-organisaties…..) . We willen óók goede 
ziekenhuiszorg, bereikbaar en dichtbij. Dat is wellicht 
een open deur, want dat wil iedereen natuurlijk, maar 
de SP bijt zich al jaren vast in dit onderwerp, samen 
met Groen Links, en we willen het niet bij mooie 
woorden en vage beloftes houden. We komen 
daadwerkelijk in actie, houden voortdurend de vinger 
aan de pols en blijven uitermate kritisch volgen wat 
het management doet. 
De zorg op zichzelf is prima in Bethesda, daar is ook 
nooit kritiek op geweest, maar het moet ook goed 
blijven! 
 

  
 
 
 
 
 
 

De komende weken blijven we nog campagne 
voeren. Op 10 en 17 maart zijn we in de Hoofdstraat 
te vinden, met onze kraam én leuke activiteiten. 
Daarnaast verspreiden we de verkiezingskrant, de 
ZO-krant en zijn we natuurlijk aanwezig bij de 
verschillende debatten. Het zou ontzettend leuk zijn 
wanneer SP-leden daar aanwezig zouden zijn, ook 
als een soort van morele steun voor Jutta en Jeroen. 
Petje af voor deze 2 fractieleden die zich sterk 
maken voor de SP in de debatten. En ook wil ik hier 
Hennie van Doorn noemen, die als organisatie-
secretaris enorm veel werk verzet voor de SP. Het is 
geweldig dat we zulke activievelingen in de afdeling 
hebben! 
 



HEB JE EEN (PAAR) UURTJE(S) OVER? 
Die actieve mensen 
kunnen het natuurlijk niet 
alleen…. We kunnen altijd 
een paar extra handen en 
voeten gebruiken. 
Er liggen nog volop 
verkiezingskranten en ZO-

kranten in de garage bij Dirk, en er zijn óók nog 
veel voordeuren waar die kranten in bezorgd 
kunnen worden…. 
Wil jij óók dat de de standpunten van de SP overal 
in Hoogeveen onder de aandacht worden 
gebracht? Wil jij óók dat we een goede uitslag 
maken? Dan zou het echt heel fijn zijn als je ook 
een uurtje (of misschien 2) zou willen geven om 
een wijkje te lopen…. 
Je kunt je aanmelden bij Hennie van Doorn, onze 
organisatiesecretaris (hennievandoorn@home.nl). 
We zijn blij met alle hulp!! 
 

SLEEPWET 
Het gaat 21 maart niet 
alleen om de 
gemeenteraad, maar 
ook om het referendum 
inzake de WIV. De wat? 
De WIV, de Wet op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In de 
volksmond wordt dit wetsvoorstel ook de 
“Sleepwet” genoemd. De SP is uiterst kritisch op 
deze wet. Ronald van Raak heeft zich daar 
regelmatig over uitgelaten. Waarom de SP tegen 
het huidige wetsvoorstel is, zie je in dit filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=LYD2DTbud7I 
 
 

RAADSPRAAT, door Ineke Bekkering 
De volgende keer prijkt 
er een andere foto bij dit 
stukje. Ik ben enorm 
benieuwd of er 2, 3, 4 of 
5 mensen op zullen 
staan…. Martin 
Benjamins staat er dan 

zeker niet meer bij; hij neemt afscheid van de 
Raad. In het vorige Tomaotie is daar al aandacht 
aan besteed. 
De SP-fractie heeft de laatste tijd veel aandacht 
besteed aan de Energievisie. Hoogeveen wil een 
klimaatbestendige gemeente worden, maar een 
concrete Energievisie bleef uit. Samen met D’66, 
Groen Links en CDA werd een motie ingediend om 
daar nu haast mee te maken. De motie is aan-
genomen.  Ook heeft de SP zich verzet tegen het 
voornemen om Het Podium te sluiten. We hebben 
niet zoveel bezwaren tegen het bundelen van 
culturele instellingen, maar we vinden dat het pand 
aan de Schutstraat behouden moet blijven, 
bijvoorbeeld als cultureel jongerencentrum. 

MIJN  LAATSTE  TOMAOTIE … 
Het is al heel lang aangekondigd, maar nu is het dan 
echt bijna zover. Bij de ALV van 26 maart leg ik mijn 
functie als voorzitter van de afdeling Hoogeveen 
neer. Ik stop dan ook met het schrijven van Het 
Tomaotie. Mijn afscheid brengt gemengde gevoelens 
teweeg. De SP is immers een mooie partij en ik heb 
me met ontzettend veel plezier een paar jaar actief 
voor de SP ingezet. Het heeft me ook heel veel 
goeds gebracht, aan kennis, zelfinzicht en contacten 
met inspirerende mensen, lokaal en landelijk.  
Het is echter goed voor mijzelf 
en voor de mensen om mij 
heen dat ik een stapje terug 
doe. Als je in elkaar zit zoals 
ik, is het best lastig om op een 
goede manier inhoud te geven 
aan het voorzitterschap, naast 
een volle en onregelmatige 
baan. Misschien ben ik ook wel te ambitieus 
begonnen, met te hooggespannen verwachtingen, 
vooral van mijzelf. Ik denk dat ik een aantal 
eigenschappen heb, die een langdurig en succesvol 
voorzitterschap in de weg staan. Dat ik niet goed kan 
delegeren is er één van, evenals een snel ervaren 
schuldgevoel (ja, ik kom uit een calvinistisch milieu) 
als er iets niet goed (genoeg) gaat. Er spelen nog 
wat andere, meer persoonlijke overwegingen mee bij 
mijn besluit om mijn functie neer te leggen, maar het 
blijft lastig, zeker omdat het fijn werk was en omdat 
er nog geen opvolger is gevonden.  
Ik móet echter even afstand nemen, alles los laten 
en me beraden op “hoe nu verder” en “wat wel”? 
Uiteraard blijf ik gewoon SP-lid en wie weet pak ik 
over een tijdje wel weer wat taken op.  
Het verzorgen van Het Tomaotie heb ik met heel erg 
veel plezier gedaan en ik hoop dat jij het ook met 
plezier gelezen hebt!  
  

AGENDA 
13 maart Lijsttrekkersdebat in De Tamboer in 

Hoogeveen. Aanvang 20.00 uur 
16 maart Debat bij RTV-Drenthe, 15.00 uur, met 

Jutta van den Oord 
17 maart Verkiezingsmarkt in de Hoofdstraat   
17 maart SWW debat op verkiezingsmarkt, 

met Jutta van den Oord 
19 maart Debat in Pesse, De Wenninge, met 

Jutta van den Oord.  20.00 uur 
20 maart Jongerenverkiezingsdebat op het Alfa-

college, van 13.00 -16.00 uur, met 
Jeroen Pomper 

21 maart Verkiezingen en uitslagenavond 
26 maart ALV, in De Vredehorst. 20 uur  
 
Met een nog altijd strijdbare groet!   
 

Ineke Bekkering, (nu nog) voorzitter SP Hoogeveen   
Tel.: 06-12923465   
mail:  ineke.bekkering.sp@gmail.com  


