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pekela speciaal

De SP in Pekela is een club van mensen 
met allerlei achtergronden. Van onder-
wijzers tot bouwvakkers, van mensen 
op de fabrieksvloer tot mensen op de 
sociale werkplaats. 

Jong, oud, studenten, gepensioneerden, 
sportief, muzikaal, creatief. Ze wonen in 
huurhuizen of in een koopwoning, zijn 
actief voor de vakbond, sportvereniging, 
kerkgemeenschap, als mantelzorger of in de 
ouderenraad op school. Ondanks die ver-
schillende achtergronden zijn ze allemaal 
lid van de SP geworden. Ze zijn voor een 
eerlijkere, socialere samenleving en staan 
op tegen tweedeling en ongelijkwaardigheid 

tussen mensen. Zij kiezen ervoor om niet 
langer mokkend aan de kant te blijven staan 
maar op te komen voor een ander Pekela, 
een socialer Nederland en betere wereld. Zij 
zijn de oren en ogen van de SP-afdeling, van 
de gemeenteraadsfractie en onze wethou-
der. Die actieve leden maken de SP tot een 
unieke partij. 

Het is volgens ons nu de tijd om kleur te be-
kennen. Een gure rechtse wind waait door 
ons land. Juist in Pekela zien we dat de klap-
pen vallen onder mensen die er niets aan 
konden doen dat er een wereldwijde crisis 
uitbrak, maar nu wel de rekening moeten 
betalen die graaiende topbestuurders en 

bankiers hebben veroorzaakt. Armoede is 
in onze gemeente steeds vaker zichtbaar. 
Dat is toch ontoelaatbaar? 

Vind u ook dat de SP de juiste alternatieven 
voor een andere samenleving heeft? En wilt 
u een steentje bijdragen om te voorkomen 
dat Nederland in tweeën splijt?  
Sluit u dan nu aan bij onze partij. Dan 
maken we samen een Pekelder vuist tegen 
Haagse vernielzucht. •

U kunt van de SP lid worden via onze  
website: www.sp.nl
Of vul de ledenbon in achterop deze krant.

sp’ers, altijd in de buurt
 Actieve Oost-Groningse SP’ers met in hun midden Emile Roemer.

De SP is een groot onderzoek gestart 
naar de staat van huurhuizen in de 
gemeente Pekela en de tevredenheid 
van bewoners over hun woning. Leden 
van de partij gaan de komende maan-
den deur aan deur om een enquête af 
te nemen. De resultaten hiervan zullen 
op een openbare avond gepresenteerd 
worden en gebruikt worden in de ge-
meenteraad en om de woningcorporatie 
te bewegen tot verbeteringen.

‘Iedereen heeft recht op een fatsoenlijke 
woning. Ook mensen in een huurwoning 
mogen niet blootgesteld worden aan 

Groot onderzoek onder pekelder huurwoninGen

gezondheidsrisico’s door slechte isolatie, 
tochtige ruimtes en vochtproblemen,’ aldus 
afdelingsvoorzitter Arthur Vroomans. ‘Via 
onze gemeenteraadsfractie en de hulpdienst 
bereiken ons regelmatig diverse klachten, 

we willen nu eens goed in kaart brengen hoe 
groot de problemen zijn’, aldus Vroomans
Begin 2012 zal de SP de resultaten presen-
teren samen met de resultaten van de SP in 
Veendam. Politici, vertegenwoordigers van 
woningbouwcorporatie Acantus en an-
dere betrokkenen zullen dan de resultaten 
krijgen om mee aan de slag te gaan. Tijdens 
deze avond zal ook een SP-Tweede Kamerlid 
aanwezig zijn.

De enquête is ook via onze website in te 
vullen: www.pekela.sp.nl Voor vragen 
kunt u terecht bij Arthur Vroomans van de 
SP-Pekela: pekela@sp.nl of 06 216 43573.

De SP in Pekela start een groot onderzoek naar de staat van huurhuizen in de 
gemeente en de tevredenheid van Pekelders over hun huurwoning. Doe ook 
mee en vul de enquête in op de achterkant.

Presentatie enquête-resultaten
Later dit jaar zal de SP de resultaten van de enquête presenteren op een openbare 
avond. Politici en vertegenwoordigers van woningbouwcorporatie Acantus, zullen dan 
de resultaten krijgen, zodat zij er mee aan de slag kunnen gaan. Tijdens deze avond 
zal ook een SP-Tweede Kamerlid aanwezig zijn.

De enquête is oP Drie manieren in te leveren:
1.  Online invullen via onze website: www.pekela.sp.nl

2. Inleveren bij of opsturen naar:
•	 Burgemeester	van	Bakkeneslaan	3,	9665	GW	Oude	Pekela
•	 Mezenlaan	45,	9663	CM	Nieuwe	Pekela

3.		Deze	flyer	wordt	opgehaald	door	een	SP’er	op:	

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Arthur Vroomans:  T	06	2164	3574	E pekela@sp.nl



knokken voor  
wat kwetsbaar is

In de verkiezingscampagne zeiden jullie 
niet te willen bezuinigen op armoedebeleid. 
Lukt dat wel in deze economisch moeilijke 
tijden?
HH: ‘We hebben dit als harde eis op tafel 
gegooid in de onderhandelingen met onze 
coalitiegenoten SvP en GroenLinks. Wil je 
met de SP in zee, dan is bezuinigen op de 
allerarmsten onbespreekbaar. Ik ben er trots 
op dat, wij ondanks de gure rechtse tegen-
wind, de allerarmsten buiten schot hebben 
weten te houden bij de bezuinigingen.’
PS: ‘Het voelt wel machteloos als het 
kabinet asociale plannen over de schutting 
naar gemeenten gooit. De kille maatregelen 
in de sociale werkplaatsen bijvoorbeeld. 
De gemeenten moeten het uitvoeren, dat is 
wrang.’

Tot hoever ga je daarin?
PS: ‘Wij vragen ons voortdurend af of we 
niet een beetje burgemeester in oorlogstijd 
worden. Moeten we echt roofbouw plegen 
op ons dorp om ons financieel te wapenen 
tegen Haags afbraakbeleid? Misschien is 

het tijdens bezuinigen wel leuker om in 
de oppositie te zitten. Maar zolang de SP 
het verschil kan blijven maken, blijven wij 
verantwoordelijkheid dragen. Wij zijn geen 
weglopers.’
HH: ‘Je ziet dat veel gemeenten kiezen om 
ook het mes te zetten in sociale maatregelen 
voor mensen en kinderen in armoede. Dat 
pikken wij dus niet. Ik ben er trots op dat wij 
als SP in het gemeentebestuur bokje kunnen 
staan voor mensen die op ons rekenen. Maar 
eerlijk is eerlijk, het is geen tijd voor mooie 
vergezichten, 90% van onze energie zijn we 
kwijt aan het knokken om zoveel mogelijk 
overeind te houden.’ 

Dat is met zwembad Atlantis niet gelukt?
PS: ‘Dat was de moeilijkste beslissing die 
de SP-fractie ooit heeft moeten nemen. Er 
waren honderd goede redenen om het bad 
open te houden, en maar één om die te slui-
ten. Dat was geld. We konden het zwembad 
alleen maar redden door op andere ter-
reinen – zorg, armoedebeleid, buurthuizen 
enzovoort – fors te bezuinigen. Dat hadden 

we niet kunnen verkopen, maar het is  
flink balen.’ 

Zijn er ook zaken die je als wethouder toch 
voor elkaar hebt gekregen?
HH: ‘Waar ik heel blij mee ben is dat ik de 
portefeuilles sociale en economische zaken 
heb weten te combineren. Het grootste 
probleem in Pekela blijft het hoge aantal 
mensen zonder werk. Door bedrijven naar 
Pekela te halen, heb ik weer mensen aan het 
werk geholpen. Bijvoorbeeld door de nieuwe 
maaltijdkeuken in Pekela. Ook was het heel 
mooi dat dit jaar het onderwijscentrum ‘De 
Groenling’ is geopend. De Koningin kwam 
er zelfs voor naar Pekela. Een bijzonder 
moment.’
 
Wat kunnen we het komende jaar van  
de SP verwachten?
PS: ’Wij willen bondgenoot zijn van Pekel-
ders die geraakt worden door dit kabinets-
beleid van VVD, CDA en PVV. Dat kunnen 
we niet alleen. Wij hopen dat we dat samen 
met de mensen in Pekela kunnen doen. In 
de raad, maar zeker ook op straat.’
HH: ‘Met tegenwind kun je laten zien dat je 
kunt fietsen. Ik hoop dat mensen de SP zien 
als een partij die niet wegloopt voor verant-
woordelijkheid en bij moeilijke beslissingen 
ook uitlegt waarom we dat doen.’ •

Vlnr: gemeenteraadsleden Pim Siegers, Kor Kruisman en Mans Siegers en wethouder Hennie Hemmes.

De SP maakt voor de tweede periode deel uit van het gemeentebestuur in Pekela. 
Hennie Hemmes is wethouder voor onze partij. Met drie zetels in de gemeenteraad 
is de SP de tweede partij van Pekela. Maar is het in deze zware tijden nog wel leuk 
om coalitiepartij te zijn? Een gesprek met Hennie Hemmes (HH) en fractievoorzitter 
Pim Siegers (PS).



De SP is gestart met een ketting van solida-
riteit: een ketting van werkhandschoenen, 
waar mensen hun handtekening en een 
boodschap aan het kabinet-Rutte kunnen 
schrijven. Deze lange lijn van handschoenen 
wordt een lint van respect voor eerlijk loon 
en eerlijk werk voor arbeidsgehandicapten, 

SP-afdelingsvoorzitter Arthur Vroomans (links) vraagt steun voor de ketting van solidariteit

kettinG van solidariteit in pekela
voor begeleiding en voor eerlijk delen in Ne-
derland. In Groningen hebben al meer dan 
7.000 mensen deze actie gesteund, waarvan 
1.000 mensen uit Pekela.

Kijk voor meer informatie over deze actie 
op: www.armoedewerktniet.nl

Twee jaar geleden verloor de SP Pekela 
een boegbeeld. Gea Prummel was het 
sociale gezicht van onze afdeling. Ze 
verloor op veel te jonge leeftijd een on-
eerlijke strijd met haar gezondheid. Ze 
heeft zich als volksvertegenwoordiger 
ingezet voor de mensen die om wat voor 
reden dan ook tussen wal en schip dreig-
den te vallen. Dat deed ze niet alleen in 
woord maar ook in daad. De hulpdienst 
van de SP werd door haar gerund. 

In de gemeenteraad van Pekela heeft ze vaak 
gesproken over de rol van vrijwilligers in de 
Pekelder samenleving. Zij vond dat er meer 
waardering moest komen voor hen die zich 
zonder eigenbelang inzetten voor anderen. 
Voor haar overlijden heeft ze het voorstel 
gedaan om een vrijwilligersprijs in Pekela 
op te zetten. Voor hen die vaak zo onzicht-
baar zijn, maar zonder wie de samenleving 
hard en kil zou worden. Die prijs is er nog 
niet gekomen. Toch wil de SP, samen met de 
mensen die Gea dierbaar waren, zo’n prijs 
opzetten. Volgend jaar hopen wij deze prijs 
te mogen geven aan een vrijwilliger of groep 
vrijwilligers in Pekela. Kent u iemand die 
zich altijd inzet voor anderen en nu voor een 
keer zelf in het zonnetje gezet mag worden? 
Wilt u dit dan aan ons laten weten? Dan be-
loven wij dat we volgend jaar een leuke dag 
gaan organiseren voor de vrijwilligers van 
Pekela. U kunt uw nominatie aan ons laten 
weten via: pekela@sp.nl of 06 38963 4417. •

Gea prummel 
prijs

contact
• Afdelings voorzitter: Arthur Vroomans
	 06	2164	3574	•	pekela@sp.nl
• Fractie:	Pim	Siegers	•06	389	63417	

psiegers@sp.nl
• Wethouder: Hennie Hemmes 

h.hemmes@pekela.nl 
• SP-Hulpdienst: 06 3896 3417  

pekela@sp.nl

supermarkt in nieuwe pekela

Er komt een einde aan een lange onze-
kerheid voor mensen in Nieuwe Pekela. 
Er blijft een supermarkt in het dorp. 
Sterker nog, volgend jaar begint de 
bouw van een nieuwe supermarkt in het 
centrum van het dorp. Een mooi impuls 
voor de leefbaarheid in Pekela.

‘Positieve politieke partijen legden de eerste 
steen, anderen hadden alle moed opgege-
ven en het centrum van Nieuwe Pekela ten 

grave gedragen,’ stelt Hennie Hemmes. ‘Na 
jaren lang gesteggel is dit gemeentebestuur 
vol aan de bak te gaan voor een oplossing. 
Die is er nu,’ aldus de wethouder economi-
sche zaken. Supermarktketen Poiesz had 
belangstelling voor een aantal plekken in 
Groningen. Ze waren positief verrast door 
het enthousiasme van de gemeente Pekela. 
Poiesz neemt alle personeel van de huidige 
supermarkt over. •



U bent al lid van de SP voor  
€ 5,- per kwartaal.  
U krijgt dan elke maand ons 
nieuwsmagazine Tribune 
en als nieuw lid krijgt u een 
welkomstgeschenk! Lid 
worden kan heel eenvoudig 
via www.sp.nl en met de 
bon hiernaast.

kom de sp 
versterken  
 – word lid

kwartaalbijdrage € 5,– (minimum) € 7,50 € 10, –
 € 12,50 € 15,– anders  € 
   

ja, ik word lid van de sp. ik machtig de sp om per kwartaal 
onderstaand bedrag af te schrijven van mijn rekening. 
ik ontvang een welkomstgeschenk en bovendien krijg ik elke maand 
het nieuws- en opinieblad de tribune in de bus.

Stuur deze bon naar: 
SP, Antwoordnummer 30542, 3030 WB Rotterdam

U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of  
een e-mail aan de SP: (010) 243 55 40, administratie@sp.nl

datum                           handtekening

naam

roepnaam        voorletters m/v

adres

postcode                      plaats

telefoon        geboortedatum 

e-mail        rekeningnummer

Ik wil ook graag lid worden van ROOD (jong in de SP, tot 28 
jaar) en sta één van mijn kwartaalbijdragen af aan ROOD.
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Als ik om mij heen kijk, dan zie ik onrecht dat ik niet verdragen kan. Een schoonmaker die 

zijn reiskosten niet vergoed krijgt, terwijl de topmanager een extra hoge bonus of gouden 

handdruk krijgt. Ouderen die steeds meer betalen voor hun huis en de zorg, terwijl zieken-

huizen winst gaan uitkeren. Daarom vraag ik jou om mij te helpen daar wat aan te doen. 

Ik steek mijn hand uit naar iedereen die wil knokken voor een beter en socialer Nederland. 

Samen staan we sterker.

De regering van VVD en CDA, gedoogd door de PVV, gaat Nederland op alle fronten in 

tweeën splijten. De veroorzakers van de crisis worden door de regering-Rutte uit de wind 

gehouden. Het bedrijfsleven krijgt belastingverlaging, maar bijstandsgerechtigden leveren 

tweeduizend euro per jaar in. Iedereen met een inkomen onder de 50 duizend euro gaat erop 

achteruit, terwijl de hogere inkomens er fors op vooruit gaan. In de zorg gaan de premies en 

het eigen risico omhoog, terwijl het basispakket beperkt wordt.  De huren zullen flink omhooggaan, terwijl de subsidie 

op villa’s, via de hypotheekrenteaftrek, overeind blijft. 

Nu denk je misschien: ik heb al SP gestemd. Waarom zou ik eigenlijk lid worden? Maar hoe groter een partij, hoe meer 

ze voor elkaar kan boksen. Want de SP is er niet alleen tijdens de verkiezingen, wij werken het hele jaar door aan een 

beter Nederland. Niet alleen in Den Haag, maar ook in uw stad. En hoe meer leden we hebben, hoe meer we kunnen 

aanpakken. 

Met vriendelijke groet,

Emile Roemer, 

fractievoorzitter SP in de Tweede Kamer

stel een daad!


