
 
RENSKE  IN HOOGEVEEN .  EN  HOE!  

Enthousiast, bevlogen 
en inspirerend, dat was 
Renske Leijten, die op 
maandag 30 november 
in Hoogeveen voor een 
volle zaal sprak over het 
Nationaal Zorgfonds en 

over de regionale ziekenhuiszorg. Ze wond er 
geen doekjes om: “Laat je horen, laat je zien en 
houd dat vol!” Ze riep de bevolking en het 
gemeentebestuur op om niet blindelings de 
praatjes van de Treant-zorgbestuurders te 
geloven. “Zij hebben andere belangen dan de 
bevolking en de zorgverleners”. En passant deed 
ze een oproep aan de voorzitter van de raad van 
Toezicht, Bas Eenhoorn, om op te stappen. “Het is 
duidelijk dat hij gefaald heeft in zijn opdracht. Als 
hij zelf niet opstapt, dan adviseer ik minister 
Schippers om hem eens op dat idee te brengen”, 
aldus Leijten.  
De SP is groot voorstander van regionale 
samenwerking tussen ziekenhuizen, maar vindt 

ook dat regionale 
ziekenhuizen 
volwaardige zorg 
moeten kunnen 
verlenen, inclusief IC, 
SEH en klinische 
verloskunde. Natuurlijk 
uitte Leijten zich ook 

kritsch over de zorgverzekeraars. Er kan zo 
ontzéttend veel bespaard worden op dure 
gebouwen, reclames, sponsoring, dure managers 
en bureaucratische rompsplomp. Leijten rekende  
voor dat wij met elkaar jaarlijks 46 miljard betalen 
voor de zorg (premies, eigen risico en beasting), 
en dat heel veel van dat geld, van óns geld, niet 
wordt besteed aan de zorg. Dat al die zorgver-
zekeraars samen gewoon 11 miljard op de plank 
hebben liggen. Dat moet anders. Dat kan anders 
en dat zal anders! Daags na haar optreden  in 
Hoogeveen behaalde Renske Leijten een mooie 
overwinning in de 2e kamer, toen haar initiatiefwet 
voor het verbod op winstuitkeringen door 
zorgverzekeraars werd aangenomen. 
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ONDERTUSSEN IN .. . .STADSKANAAL. 
De Treant-zorggroep houdt ook in Stadskanaal de 
gemoederen bezig. Immers, het Refajaziekenhuis 
daar is ook van Treant, en wordt op eenzelfde manier 
bedreigd. De lokale SP is, samen met de burgers, in 
opperste staat van 
paraatheid. Op donderdag 
2 februari was er daar een 
drukbezochte avond met 
Henk van Gerven als 
spreker. Uiteraard zijn er 
contacten met de afdeling 
Stadskanaal. Wij delen 
graag onze ervaringen m.b.t. het actievoeren én de 
contacten met de zorgbestuurders. We waarschuw-
den hen niet te vroeg te juichen….. Ook in Stads-
kanaal werd een actiecomité opgericht. Maar liefst 50 
mensen willen zich actief inzetten voor het behoud 
van hun ziekenhuis! 
 

RAADSPRAAT door Martin Benjamins  
Een jaar geleden, op 
4 februari 2016, 
spraken we in de 
Raad over de 
openstelling van 
supermarkten op 
zondag gesproken. 
Een jaar later, op 2 

februari 2017, ging het opnieuw over de zondag- 
openstelling van winkels. Het ging in het nieuwe 
innitiatiefvoorstel niet meer alleen over de 
supermarkten, maar over alle winkels die vallen 
onder winkeltijdenwet.  De SP heeft zowel landelijk 
als lokaal een mening over de openstelling van 
winkels in het bijzonder en over de 24-uurs-
economie in het algemeen. Landelijk zegt de SP in 
haar economische paragraaf er het volgende over: 
De SP is voor beperking van het aantal koop-
zondagen tot twaalf per jaar. In gebieden die van 
zichzelf een toeristische aantrekkingskracht hebben 
kunnen extra koopzondagen worden toegestaan. De 
SP wil het aantal koopzondagen beperkt houden 
omdat het voor werknemers en kleine zelfstandigen 
belangrijk is dat er een gezamenlijke dag is waarop 
de winkels in meerderheid gesloten zijn.  
 



Extra koopzondagen bevoordelen het 
grootwinkelbedrijf ten opzichte van de kleine 
middenstanders. 
In het verkiezingsprogramma van de SP
Hoogeveen staat: “De SP is niet voor openstelling 
van winkels op zondag”. In februari hebben we ons 
gehouden aan ons verkiezingsprogramma en daar 
betoogd dat, wij er niet in geloven dat door het 
langer open stellen van winkels de omzet zal 
stijgen. Mensen kunnen maar één keer hun geld 
uitgeven. Zeker wanneer niet iedere winkelier op 
zondag open is zullen er verschuivingen van 
omzet optreden, maar uiteindelijk zal het totaal 
resultaat niet noemenswaardig afwijken. 
De SP houdt rekening met de belangen van het 
MKB en over het algemeen heeft de kleine 
zelfstandige geen belang bij het openstellen van 
zijn winkel op zondag. Wat de SP betreft is er meer 

dan alleen het “vermeende” 
economisch gewin. 
Want waar de ondernemer 
misschien nog de keus 
heeft om al of niet op 
zondag open te gaan, heeft 
personeel die keus minder 
of niet. Tijdens de laatste 
kerngroep bijeenkomst is 
dit onderwerp aan de orde 

geweest en daar was men over het algemeen van 
mening dat we ons aan ons verkiezingsprogra
moesten houden. In de fractievergadering ter 
voorbereiding op de raadsavond van 2 februari 
hebben we er met elkaar een pittige discussie over 
gevoerd. Het feit dat we er een pittige discussie 
over gevoerd hebben geeft aan dat de meningen 
verdeeld waren. Maar uiteindelijk zijn we tot het 
gezamenlijke besluit gekomen om ons te houden 
aan datgene wat in ons verkiezingsprogramma 
staat. Op donderdag 16 februari 2017 volgt het 
besluit van de gemeenteraad.   
 

MANIFESTATIE  NATIONAAL  
ZORGFONDS  IN  DEN HAAG  

 In het vorig Tomaotie mellde ik al dat 
er op 18 februari weer een grote 
manifestatie is in het kader van het 
Nationaal Zorgfonds. Al bijna 250.000 
mensen steunen dit initiatief. Onder 
hen zijn steeds meer artsen en andere 

zorgverleners, politici en belangengroeperingen
Op Youtube zijn veel filmpjes te vinden van
over het Nationaal Zorgfonds. 
Goed Nieuws is dat Hoogeveen op 18 februari een 
eigen opstapplek 
heeft. Dat is 
lekker makkelijk. 
Voor slechts  
€ 5,- kun je mee, 
heen én terug!  
Sta op! Stap in! Ga mee!  
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In het vorig Tomaotie mellde ik al dat 
er op 18 februari weer een grote 
manifestatie is in het kader van het 
Nationaal Zorgfonds. Al bijna 250.000 
mensen steunen dit initiatief. Onder 
hen zijn steeds meer artsen en andere 

engroeperingen. 
Youtube zijn veel filmpjes te vinden van- en 

18 februari een 

Laat zien dat je deel wint zijn van de
veranderingen wil in het zorgstelsel! 
Opgave kan via de site www.nationaalzorgfonds.nl
stuur een mail met daarin
(graag 06) en je mailadres naar 
nationaalzorgfonds.drenthe1@gmail.com
 
 

VERKIEZINGEN. . . .PAK DE MACHT!
“Felle kleuren voor een felle campagne”, zei Ron 

Meijer op de Part
En fel zijn ze, de 
verkiezingsposters van de 
SP…...Ze doen bijna zeer 
aan de ogen, maar ze vallen 
wél op!
De komende weken gaan 
we in het 

de straten in, de deuren langs, de markt op, om 
mensen te vertellen over de 
van onze partij. En dat deze plannen realistisch zijn, 
haalbaar en betaalbaar. En dat de 80% van de 
bevolking, die onder het neoliberale beleid van de 
afgelopen jaren er op achteruit is gegaan, nú aan 
beurt is om het beter te krijgen. We wil
terug naar 65,  we willen het nationaal Zorgfonds,  
we willen het minimumloon omhoog en de huren 
omlaag.  
We willen een miljonairsbelasting invoeren (maar ze 
houden dan altijd meer dan nog genoeg over 
hoor…...  ) en we willen dat grote multinati
gewoon belasting betalen. 
Lees het verkiezingsprogramma en wees trots dat je 
bij de SP hoort! En….. zegt het voort, práát erover en 
maak mensen in je omgeving lid! Met elkaar kunnen 
we een grote, belangrijke 
vormen. Met elkaar kunnen we het verschil maken!
Doe mee!! 
We gaan ook in Hoogeveen en elders in Drenthe aan 
de slag en kunnen alle hulp goed gebruiken!
 

 
AGENDA 
11 februari Rode Lente in Drenthe, Emmen
15 februari Kerngroep, 20.00 uur, De Vredehorst, 

Zuidwoldigerweg 32, 
18 februari Nationaal Zorgdebat, Den Haag (vertrek 

uit Hoogeveen met de bus)
18 februari Rode Lente in Drenthe, Hoogeveen
25 februari Rode Lente in Drenthe, Meppel én 

Coevorden 
4 maart Rode Lente in Drenthe, Assen
11 maart Verkiezingsmarkt

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

Laat zien dat je deel wint zijn van de beweging die 
wil in het zorgstelsel!  

www.nationaalzorgfonds.nl of 
daarin je naam, telefoonnummer 

(graag 06) en je mailadres naar 
nationaalzorgfonds.drenthe1@gmail.com. 

PAK DE MACHT! 
“Felle kleuren voor een felle campagne”, zei Ron 

Meijer op de Partijraad.  
En fel zijn ze, de 
verkiezingsposters van de 
SP…...Ze doen bijna zeer 
aan de ogen, maar ze vallen 
wél op! 
De komende weken gaan 
we in het hele land op pad, 

de straten in, de deuren langs, de markt op, om 
mensen te vertellen over de ideeën en de plannen 
van onze partij. En dat deze plannen realistisch zijn, 
haalbaar en betaalbaar. En dat de 80% van de 
bevolking, die onder het neoliberale beleid van de 
afgelopen jaren er op achteruit is gegaan, nú aan 
beurt is om het beter te krijgen. We willen de AOW 
terug naar 65,  we willen het nationaal Zorgfonds,  
we willen het minimumloon omhoog en de huren 

We willen een miljonairsbelasting invoeren (maar ze 
houden dan altijd meer dan nog genoeg over 

) en we willen dat grote multinationals 
gewoon belasting betalen.  
Lees het verkiezingsprogramma en wees trots dat je 
bij de SP hoort! En….. zegt het voort, práát erover en 
maak mensen in je omgeving lid! Met elkaar kunnen 

 en invloedrijke beweging 
ar kunnen we het verschil maken! 

We gaan ook in Hoogeveen en elders in Drenthe aan 
de slag en kunnen alle hulp goed gebruiken! 

Rode Lente in Drenthe, Emmen 
Kerngroep, 20.00 uur, De Vredehorst, 
Zuidwoldigerweg 32, Hoogeveen 
Nationaal Zorgdebat, Den Haag (vertrek 
uit Hoogeveen met de bus) 
Rode Lente in Drenthe, Hoogeveen 

nte in Drenthe, Meppel én 
 

Rode Lente in Drenthe, Assen 
markten (overal) 

strijdbare groet!  
, voorzitter SP Hoogeveen   

ineke.bekkering.sp@gmail.com 


