
EEN PITTIG JAAR…
Ruim een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen staat Pekela voor een 
grote opgave. Een aantal belangrijke knopen worden de komende maanden 
doorgehakt. Ondanks forse tegenwerking van het VVD-en PvdA kabinet 
wil het gemeentebestuur van Pekela het sociale beleid overeind houden 
en belangrijke beslissingen niet doorschuiven. De SP is er trots op deel 
uit te mogen maken van een college dat een Pekelder vuist tegen Haagse 
vernielzucht maakt en zal er alles aan doen om Pekela beter achter te laten 
dan dat zij het aantrof.

• De SP steunt het voorstel om in het complex van voormalig zwembad 
Atlantis sociale voorzieningen, verenigingsactiviteiten en een bibliotheek 
te realiseren. Met het verdwijnen van De Snikke gaat voor veel mensen in 
Oude Pekela een belangrijk gebouw met veel herinneringen verloren. Dat 
is ontzettend jammer, maar voor ons is niet het gebouw het belangrijkste 
maar de activiteiten die er plaats vinden.  Alle huidige bezoekers van De 
Snikke moeten een plek krijgen in het nieuwe dorpshuis en belemmeringen 
daarvoor moeten worden weggewerkt.  

• Met het voorstel van burgemeester en wethouders zijn twee bibliotheken 
in ons dorp gewaarborgd en gaat voor de SP een langgekoesterde wens in 
vervulling: een eigen jongerencentrum voor Nieuwe Pekela.

• De SP wil dat na het opknappen van het centrum in Nieuwe Pekela ook dat 
van Oude Pekela klaar wordt gemaakt voor de toekomst. ‘De Helling’ moet 
weer aantrekkelijk worden voor ondernemers en bezoekers.   

• Ondanks dat de gemeentefinanciën onder druk staan mag dat nooit ten 
koste gaan van sociaal beleid en een stevig armoedebeleid. Zolang de SP 
bestuurt wordt daar niet aan getornd. 

• Het komende jaar willen wij samen met de Pekelders optrekken tegen 
slechte plannen van het VVD- en PvdA kabinet. Daarnaast willen wij in de 
aanloop naar de lokale verkiezingen van maart 2014 met zoveel mogelijk 
mensen de toekomstplannen voor Pekela maken. Doet u mee? >>>



‘Wij zijn in het gemeentebestuur gegaan om dingen te veranderen.  
Wij weigeren alleen maar op de winkel te passen en alle Haagse 
ellende te incasseren. We hebben onze nek uitgestoken. Op onze 
plannen voor een onderwijscentrum in Oude Pekela kwam veel kritiek. 
Dankzij doorzettingsvermogen van betrokkenen en de gemeente is  
heel Pekela trots op het prachtige gebouw. Ik geloof dat dat ook gaat 
gelden voor de nieuwe invulling van Atlantis, dat later dit jaar de  
deuren gaat openen (als het aan ons ligt).’

Reactie? Graag!  
pekela@sp.nl 
(06) 3896 3417 
Mezenlaan 45 
9663 CM Nieuwe Pekela

‘Veel mensen hebben de afgelopen jaren hun vertrouwen uitgesproken 
in de SP. Ze hebben op ons gestemd bij verkiezingen of zijn zelfs 
lid geworden. Samen met hen knokken we voor gelijkwaardigheid 
en solidariteit. Zij zijn onze oren en ogen in de samenleving. Zonder 
hun ervaringen en inbreng hebben wij geen recht van spreken. Onze 
politieke tegenstanders proberen alle problemen van Pekela in onze 
schoenen te schuiven. Dat is niet erg en zelfs goed als je bestuurt.  
Dat houdt ons scherp. Natuurlijk kunnen we het niet iedereen naar  
de zin maken. Bij de pittige dossiers die nu voorliggen spelen belangen 
van veel betrokkenen mee. Wij zijn geen weglopers en zijn niet bang 
voor moeilijke keuzes. Wij hopen op uw steun en zijn graag bereid in 
gesprek te gaan over onze standpunten, of u het met ons eens bent  
of niet.’
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