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De frac e is na de verkiezingen weer vol aan
de bak.Jutta	van	den	Oord	 	Fractie	voorzitterPhilip	Oosterlaak 	RaadslidJeroen	Pomper	 RaadslidHarry	Baalman	 Opvolgend	raadslid	/	Fractieondersteuner	

SP	stelt	kamervragen	over	regio-
visie	treant

SP kamerlid Henk van Gerven wil de mening van de mi-
nister van VWS horen over de concept regiovisie van
Treant Zorggroep. Van Gerven wil onder andere weten
of het niet verstandiger is om het personeel te behou-
den in plaats van een nieuw gebouw te plaatsen. Daar-
naast wil de SP weten wat de minister ervan vindt dat
Treant haar belo e schendt dat er drie volwaardige
ziekenhuizen in Emmen, Stadskanaal en Hoogeveen
zouden blijven bestaan.

Vers van de Pers

Op 23 mei zal er een grote bijeenkomst worden gehou-
den over dit onderwerp

Samen	één:	SP	Hoogeveen	steunt	de	stakers	OV

Vandaag en morgen staken de buschauffeurs van regionale vervoerders. Ze staken voor betere arbeids-
omstandigheden, zoals plaspauzes en minder werkdruk. Maar de werkgevers geven geen krimp, ze wil-
len alleen de lonen een beetje omhoog gooien, maar ze doen niets aan de werkdruk.
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Na alle kou van de afgelopen maanden was het
fijn om in een warm lente zonnetje te staan. Aan
de foto’s is wel te zien dat het gezellig druk was.
De terrassen zaten vol.

"We hebben Na onaal Zorgfondskranten en SP
al jd in de buurt kranten uitgedeeld. Kinderen de-
den we een plezier met de ballonnen. We raakten
aan de praat met diverse mensen en dat leverde
weer mooie gesprekken op", aldus Hennie.

Een mevrouw vond het fantas sch dat we niet al-
leen vóór de verkiezingen op straat te vinden
zijn maar ook erna. En zo is het maar net.

Voltallige	raad	steunt	motie	SP:	Geef	ar-
beidsgehandicapten	loon	waar	ze	recht	op	

hebben

De mo e vreemd aan de orde van de dag, waarin het kabinet
wordt opgeroepen de nieuwe loonsubsidieregeling voor mensen
met een arbeidshandicap af te schaffen, is door zowel de ge-
meenteraad als het College van Hoogeveen aangenomen.

De SP Hoogeveen staat in principe
elke eerste zaterdag van de maand
met een stand op de markt aan de
Hoofdstraat in Hoogeveen.

Wilt u graag ac ef worden binnen uw gemeente? Neem dan contact met ons op. Ook wanneer u een
vraag of opmerking hee , of wanneer we ergens aandacht aan moeten besteden, kunt u bij ons terecht.

In Midden-Drenthe is momenteel een werkgroep ac ef die er hard aan werkt om een zelfstandige afde-
ling te worden. We zijn op zoek naar leden die zich willen aansluiten bij deze werkgroep. Alle hulp is wel-
kom!

Ac eve leden kunnen allerhande hand- en spandiensten verrichten, zoals folders verspreiden, bij de
marktkraam staan, ac e voeren en natuurlijk meedenken over toekomst van de SP in Midden-Drenthe.

Bent u SP-lid en woont u in de ge-
meente Midden-Drenthe? Midden-
Drenhte kent
helaas geen eigen afdeling, de leden
vallen daarom onder de afdeling SP
Hoogeveen.


