
 
PAK DE MACHT!! 
Op 14 januari 
gingen we met 
een delegatie 
vanuit Hooge-
veen, Coevorden 
en Midden-
Drenthe  naar 
Tilburg, naar het verkiezingscongres. Wat een 
sfeer, wat een passie en wat een hoop mensen die 
vinden dat het roer om moet! Het concept-
programma, dat in alle afdelingen grondig is 
besproken, werd uiteindelijk op verschillende 
punten verder verbeterd. Het resultaat is een 
keigoed programma: gedurfd, links en 
veranderingsgericht, onder de slogan “Pak de 
Macht”. En daar bedoelen we mee dat de mensen 
de macht (en de zeggenschap) terug moeten 
pakken. Macht die ons afgepakt is door neoliberaal 
beleid, door de markt, door managers. Denk aan 
de zorg, denk aan onderwijs, denk aan je buurt, 

denk aan…. . Vul 
maar in. Het wordt 
tijd dat er een eind 
komt aan het 
afbraakbeleid van 
de laatste jaren.  
 

Emile Roemer had een zeer inspirerend 
slotbetoog. Hij sloot niet sloot niet alleen de PVV 
uit, als coalitiepartner maar ook de VVD. “Als je 
links beleid wilt, kún je niet samen met de VVD”, 
aldus Roemer.  
De toespraak van Emilie is te beluisteren en/of te 
lezen op www.sp.nl . Het is de moeite waard en ik 
adviseer je om ook het definitieve programma nog 
eens door te nemen. 

 
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 
stem voor,  stem SP 
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RENSKE LEIJTEN IN HOOGEVEEN! ! 
Op maandag 30 januari 
komt 2e kamerlid Renske 
Leijten naar Hoogeveen. Ze 
komt praten over het 
Nationaal Zorgfonds en zal 
ook vragen uit het publiek 
beantwoorden. Verder komt 
nadrukkelijk de positie van 
ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen aan de orde.  
Al lang wordt er actie gevoerd voor het behoud van 
het ziekenhuis. Het actie-comité, opgericht door de 
lokale SP, maar vooral bestaand uit boze burgers, 
heeft zich flink geroerd, tegen zere benen geschopt 
en is geen confrontaties uit de weg gegaan. Waar 
B&W en Raad zich lieten inpakken door mooie 
praatjes van de Raad van Bestuur, liet het comité 
zich niet in de luren leggen. Feit is dat alle 
voorspellingen die het actiecomité gedaan heeft, zijn 
uitgekomen.  
Nu staan de IC en de spoedeisende hulp (SEH) op 
de tocht. Oogheelkunde is al weg, net het geriatrisch 
spreekuur. Ook zullen alle planbare gynaecologische 
ingrepen verdwijnen, en ook maag- darm- en 
leverbehandelingen, vaatchirurgie, abdominale 
chirurgie en de opvang en behandeling van 
multitrauma’s (bijv. als iemand na een ongeluk 
binnenkomt met meer dan één ernstige verwonding) 
Bethesda wordt slachtoffer van marktwerking, 
fusiedrift en expansiedrang 
van bestuurders.  
Bethesda gaat ons natuurlijk 
direct aan het hart, maar 
meer kleine regionale 
ziekenhuizen hebben met 
hetzelfde kwaad te maken. In Stadskanaal wordt nu 
actie gevoerd voor behoud van het Refaja-ziekenhuis 
(ook Treant) en in Coevorden is het ziekenhuis al 
verdwenen en is er alleen nog een polikliniek. 
Actievoerder van het eerste uur, Frits Kappers, zal op 
30 januari ook het woord voeren en Renske Leijten 
zal ingaan op de standpunten van de SP inzake de 
zorg. Het wordt een boeiende avond en je bent van 
harte uitgenodigd! En neem introducés mee!! 
Het vindt plaats in de Vredehorst, om 20.00 uur en 
de toegang is uiteraard gratis. 
 
 



ONDERTUSSEN IN COEVORDEN
De SP-groep in 
Coevorden gaat 
gelukkig onverdroten 
en enthousiast door 
met acties om Het 
Nationaal Zorgfonds 
onder de aandacht te 
brengen. Natuurlijk 
gaat het bij hun activiteiten ook over de andere 
speerpunten van de SP. Het is immers 
verkiezingstijd!! 
Op 25 februari zijn de SP-ers daarom te vinden op 
de markt in Coevorden, met een stand en een 
leuke actie te vinden op de markt. 
 

RAADSPRAAT, door Jutta van den Oord
Inmiddels zijn we 
al weer ruim 2 jaar 
als fractie “op 
stoom” binnen de 
Hoogeveense 
raad. Het vertrek 
van Bianca als 
fractievoorzitter en 
activist 

goed opgevangen en de komst van Philip heeft 
ons zeker een positieve impuls gegeven om 
strijdend door te gaan. Philip voegt een bak aan 
politieke en journalistieke kennis aan ons team toe, 
waar ik graag gebruik van maak als het om onze 
gedeelde portefeuille gaat. 
Zo zijn wij samen met de eindverantwoordelijke 
ambtenaar WMO gaan praten om ons te laten 
informeren over aanbestedingen in de Thuiszorg, 
en de uitvoering van deze decentralisatie n
1 jaar ervaring mee is opgedaan in Hoogeveen
Wij hebben voorbeeld beschikkingen ontvangen 
welke cliënten ontvangen. Deze beschikkingen 
hebben wij doorgestuurd naar advocaat Wevers 
om te laten beoordelen in hoeverre deze voldoen 
aan de eisen van de minister. Met de opgedane 
informatie zullen wij het college steeds blijven 
monitoren om te zorgen dat er niet te veel van de 
Haagse gelden op de plank blijven liggen. We 
overwegen verder om opnieuw een onderzoek te 
doen hoe de ervaringen zijn van onze inwoners 
omtrent de zogenaamde keukentafelgesprekken, 
het zelf regie moeten/mogen voeren en de 
bejegening door de ambtenaren in het algemeen.
Zoals bekend hebben we ons het afgelopen jaar 
verder ook verdiept in de onvrede die er onder 
Hoogeveners bestaat over de kosten voor 
begraven. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 
motie van de Christenunie, welke wij mede 
ingediend hebben. Weliswaar was deze
onze ogen nog niet voldoende maar, onder de 
gegeven omstandigheden, het hoogst haalbare. 
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De wethouder heeft in ieder geval deze motie en de 
kritische vragen die wij hebben gesteld ter harte 
genomen. Inmiddels is de administratie van de 
gemeente op orde, waardoor er meer duidelijkheid 
wordt geboden hoeveel er 
betaald dient te worden, zijn de kosten omlaag 
gebracht en kan men nu per jaar besluiten of men 
nog langer wenst te betalen voor de instandhouding 
van een graf. 
 

MANIFESTATIE  NATIONAAL  
ZORGFONDS  IN  DEN HAAG 

 Op 18 februari 
ZorgFonds Actiedag
Den Haag. Zet de datum vast in je 
agenda en zorg dat je erbij bent!
worden vanuit het hele land bussen 
ingezet! 

 

VERKIEZINGEN. . . . 
De campagne komt op stoom!
voorbereid, materialen worden ontwikkeld en leden 
worden benaderd om mee te doen. Veel handen 
maken licht werk! Wil je helpen plakken, flyeren, op 
de markt staan, langs de deuren gaan, of een poster 
op je raam 
hebben, meld je 
dan aan! 
In Drenthe gaan 
we elke week 
ergens met een 
groep SP-ers de 
straat op, om 
mensen te 
vertellen 
waarom de SP écht het verschil kan maken! Wij zijn 
klaar om te knokken voor een beter Nederland!
jij ook mee? 
 

AGENDA 
18 januari Kerngroep, 20.00 uur, De Vredehorst, 

Zuidwoldigerweg 32, Hoogeveen
21 januari Klopactie Krakeel, Nationaal Zorgfonds
30 januari Avond met Renske Leijten over B

en Nationaal Zorgfonds
Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, 
Hoogeveen 

4 februari Nieuwjaarsbijeenkomst en aftrap “Rode 
Lente in Drenthe”
in Veenhuizen (je hebt bericht daarover 
gekregen) 

18 februari Actiedag Nationaal Zorgfonds
25 februari Actiedag SP

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