
 

DE ZOMER VOORBIJ…. 
Volgens mij is dit een televisieprogramma, maar 
het is -helaas- óók de realiteit…..De zomer is 
voorbij. We mogen de mouwen weer opstropen 
voor een nieuw seizoen vol inzet voor een mooie 
samenleving. Een maatschappij, waar de lusten én
de lasten eerlijker verdeeld zijn en waar niet het 
recht van de sterkste geldt. Een maatschappij 
waarin iedereen mee kan doen, waarin we omzien 
naar elkaar. Ik weet het, het zijn woorden waar 
niemand tegen zal zijn, maar het is een uitdaging 
om daar in woord én daad iets aan te doen.
 
Ondertussen is de formatie is nog altijd 
We wachten in spanning, maar met weinig 
vertrouwen af wat er uit gaat komen. Soms 
iets uit, met als voorlopig dieptepunt: HET EIGEN 
RISICO OMHOOG!! Hieronder even een o
qua verkiezingsbeloftes: 

Het is eigenlijk geen wonder dat mensen hun 
vertrouwen in de politiek kwijtraken….
De SP staat voor wat ze zegt. Ik hoor 
eens kritiek over de keus van de SP om de VVD bij 
voorbaat uit te sluiten. Mensen vinden dat de SP 
alleen maar aan de zijlijn blijft roeptoeteren, maar 
geen verantwoordelijkheid neemt. Ik denk dat de 
SP juíst verantwoordelijkheid neemt, door trouw te 
blijven aan haar principes. Zeker, op lok
laten we zien dat we best kunnen samenwerken 
met de VVD, maar op landelijk niveau hadden we 
ongetwijfeld veel te veel moeten inleveren bij de 
neoliberale agenda die de VVD voert. Ook GL is er 
op stuk gelopen. 
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Wij maken ons na de koele zomer 
hete herfst, waarin we ons blijven inzetten voor een 
rechtvaardige samenleving, met betaalbare zorg, 
fatsoenlijk onderwijs, minder flex
aandacht voor natuur en milieu én voor wat er buiten 
onze grenzen gebeurt. We mogen onze ogen niet 
sluiten voor de ellende elders, veroorzaakt door 
natuurgeweld, of veroorzaakt door dictatoriale 
leiders. 
 

DE SP IN  
 

Over dictatoriale leiders gesproken
tijd was er, door publicaties van oud
veel aandacht voor de manier 
waarop de top van de SP zou 
functioneren. Die zou ook 
dictatoriaal zijn….  Koren op de 
molen voor mensen en partijen die 
de SP minder goed gezind zijn….
Er wordt ontzéttend veel op gereageerd. Hoe het ook 
is, voor mij blijft het een feit
van de SP deugen: het streven naar een 
socialistische samenleving, met de pijlers 
gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en 
solidariteit. Het blijft absoluut
ons daarvoor in te zetten! En dat uiteraar
democratische structuur, met vrijheid van 
meningsuiting en vrijheid van pers. 
We moeten er altijd op bedacht zijn wat macht kan 
doen. Kijk naar wat er gebeurt met de socialistische 
machthebbers in Venezue
Karabulut op de website! 
Ik dwaal af….. Wat ik wil zeggen is dat m
corrumperen. Het is goed en belangrijk om daar alert 
op te blijven. Er is ook moed voor nodig om dingen 
aan de kaak te stellen. De SP is naar anderen toe 
ook kritisch en moedig. We laten on
voortdurend horen, in woord en daad, 
tegen de verdrukking in. Ik 
we kunnen laten zien dat we dat naar onszelf toe ook 
kritisch kunnen blijven. Dat we 
we de moed hebben tot een serieu
handelen. De SP kan daar alleen maar sterker door 
worden.  
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RAADSPRAAT  
De Raad had reces, 
maar de fractie heeft 
niet stilgezeten. 
hebben vragen gesteld 
over de uitkering van 
achterstallige 
participatiepremies die 

nog uitgekeerd moeten worden aan 
werkzoekenden die op een zgn. participatieplaats 
werkzaam waren.  
Ook is er nog altijd aandacht voor de soap rond 
ziekenhuis Bethesda/zorggroep Treant
rommelt nog volop! Denk alleen maar aan het 
opstappen van de voorzitter van de Raad van 
Bestuur, het ontslag van de bestuursvoorzitter
ekosten die daarmee gemoeid zijn. De fractie heeft 
over Treant ook regelmatig contact met de 
landelijke SP-fractie en kamerlid Nine Kooiman 
heeft de minister gevraagd of het niet raadzaam is 
om de hele RvT en RvB te vervangen.
Zie de lokale website voor meer 
achtergrondinformatie over deze beide items.
 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Voortaan zal er in het 
Tomaotie steeds iets staan 
over de gemeenteraadsver
kiezingen. De afdeling 
Hoogeveen heeft 
weet, officieel het rode licht 

gekregen om deel te nemen. Nu de vakantie 
voorbij is gaan we er écht mee aan de slag!
Op 9 september start de cursus voor aspirant
raadsleden. Vanuit Hoogeveen gaan 4 leden deze 
cursus volgen.  
We zijn bezig om een concept-kandidatenlijst te op 
te stellen en we denken natuurlijk na over ons 
verkiezingsprogramma. Wat moeten onze 
speerpunten zijn? En hoe brengen we onze 
standpunten op een goede manier over het 
voetlicht?  
Ik wil de leden uit de gemeente Hoogeveen 
nogmaals oproepen om MEE TE DOEN, zich 
beschikbaar te stellen voor de kandidatenlijst 
en om mee te denken over ons programma.
Het is jammer dat we in Coevorden, Midden 
Drenthe en De Wolden (nog) niet meedoen,
daar (nog) geen zelfstandige afdelingen zijn. Wie 
weet kan dat over 4 jaar wel? 
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actieve groep SP-ers in 
Coevorden groeit, en dat 
deze leden enthousiast 
aan de weg timmeren! 
Het publiek reageerde 
positief en er zijn vele 
gesprekken gevoerd over 
de kabinetsformatie, over Trump, het populisme en 
de toenemende polarisatie.
 
In juli was de SP in 
Hoogeveen met een 
stand in het 
Sterrenpark, in de wijk 
Krakeel, om daar met 
bewoners én de jeugd 
in gesprek te gaan 
over (het gebrek aan goede) speel
wijk, met name voor de wat oudere jeugd. 

leefbaarheid in de wijk. 
 

IN DE HERHALING: 
CURSUS  “HEEL DE MENS”
De morele uitgangspunten van de SP zijn te lezen in 
het beginselprogramma “Heel de Mens”. 
Wij gaan in onze afdeling een cursus verzorgen over 
“Heel de Mens”. Daarover kon je in eerdere 
Tomaoties lezen. Je kunt je nog steeds opgeven (bij 
voorkeur  per mail) bij Ineke Bekkering, 
ineke.bekkering.sp@gmail.com
We starten vermoedelijk in oktober met deze cursus, 
die wordt verzorgd door iemand van het 
scholingsteam van de SP.
Ook leden uit Coevorden, Mid
Wolden zijn van harte uitgenodigd.
 

AGENDA 
12 september vergadering werkgroep Coevorden
 19.30, HOC, Kromme Elleboog, 

Coevorden 
13 september vergadering afdelingsbestuur
14 september Bijeenkomst MFC De Magneet over 

Sterrenpark 
19 september, overleg (fractie en bestuur) over concept

verkiezingsprogramma
Vredehorstkerk

20 september Kerngroep, Vredehorst
Zuidwoldigerweg 32 , Hoogeveen 

 20.00 uur (iedereen is welkom!!)
 
Met een nazomerse groet! 
Ineke Bekkering, voorzitter SP Hoogeveen
Tel.: 06-12923465   
mail:  ineke.bekkering.sp@gmail.com
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