Interview SP-lijsttrekker Hennie Hemmes

“Links
Aanholden”

3 MAART
GEMEENTERAADVERKIEZINGEN:
STEM OP EEN PARTIJ WAAR
JE OP 4 MAART OOK NOG WAT
AAN HEBT: DE SP.

Hennie Hemmes

‘Op 3 maart gaat Pekela stemmen voor
een nieuwe gemeenteraad. Het worden
spannende verkiezingen voorafgegaan
door een stevige campagne. Met deze
krant geven wij de aftrap. De SP is er
klaar voor!
In 2006 deden we voor het eerst mee
en kregen we veel vertrouwen van de
kiezers. Daardoor konden drie SP’ers in

de gemeenteraad onze standpunten naar
voren brengen en mag ik me als wethouder inzetten voor Pekela.
Met onze speerpunten van vier jaar
geleden zijn we aan de slag gegaan. En er
is veel bereikt. Jongeren staan weer hoog
op de politieke agenda, we hebben hard
ingezet op armoedebeleid en er komt een
mooi nieuw onderwijscentrum. En natuurlijk is er ook nog veel werk te doen. >

Alles OVER pekela op pekela.sp.nl

Wij hopen straks weer de kans te krijgen
om Pekela een nóg betere plek te maken.
Juist in deze tijd waarin gewone mensen
de klappen opvangen van het liberale
wanbeleid is een sterke SP heel hard
nodig. Mokkend aan de kant blijven staan

is voor ons geen optie. Ik hoop dat u zich
aansluit bij de actiefste partij van Pekela
zodat we samen kunnen knokken voor
een socialer, menswaardig en solidair Nederland. Dat kan alleen maar door links
aan te holden!’

Gea Prummel
2-4 1950 28-12 2009
Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand ik hand gaan
met het goede dat je doet
Gea is tot het einde van haar leven een
strijdbare vrouw gebleven. Niet alleen in
haar oneerlijke strijd met haar gezondheid,
maar ook tegen alles wat onrechtvaardig
was en is. Ze heeft de afgelopen jaren
bij de SP gestreden voor een solidair en
sociaal Pekela. Wij zijn Gea dankbaar voor
haar bijdrage aan een beter Pekela.

Speerpunten voor
een sociaal en
menselijk Pekela
• Inzetten op regionale
werkgelegenheid (bijvoorbeeld vezelhennep)
• Realiseren van goede
betaalbare huurwoningen
voor jongeren
• Meer zeggenschap aan
bewoners geven over
hun leefomgeving.
De buurt is de schaal
van de toekomst
• Bouwen van kleinschalige
buurtverpleeghuizen,
seniorenwoningen en
aanpasbare woningen
• Op peil houden van
armoedebestrijding en
zorg

interview met Jannie Visscher en Hennie Hemmes

Je moet altijd eerlijk zijn,
ook bij slecht nieuws
‘Met de SP aan het roer
wordt het een muitende bende’, orakelde CDA-coryfee
Henk Bleker over mogelijke
SP-bestuurders in de provincie Groningen. Wethouders
Jannie Visscher en Hennie
Hemmes bewijzen het tegendeel. Visscher in Groningen
en Hemmes in zijn Pekela.
Beiden zijn lijsttrekker voor
de SP bij de komende raadsverkiezingen.
Visscher en Hemmes hebben
de afgelopen jaren regelmatig

samen opgetrokken. Tegen de
problemen in de thuiszorg bijvoorbeeld. ‘Steeds weer blijkt
dat Jannie verder kijkt dan
de grenzen van de stad, dat is
een zegen voor de rest van de
provincie’ vindt Hemmes.
Voor 2006 kende Visscher
vooral Hemmes zijn karakteristieke stem. ‘Ik was ambtenaar bij de provincie toen
Hennie fractievoorzitter was
van de SP in Provinciale Staten’, vertelt Visscher. ‘Via de
computer luisterde ik altijd de
vergaderingen mee. Als Hen-

nie aan het woord kwam ging
de volumeknop omhoog, dan
werd het interessant.’ Volgens
de Groningse wethouder was
Hemmes daar een boegbeeld.
‘Volgens mij is hij dat nu in
Pekela.’
‘Je moet altijd eerlijk zijn, ook
als je een slechte boodschap
hebt, dat waarderen mensen’
stellen beide wethouders.
Ze maakten ook bijzondere
momenten mee. Zo werd
Hemmes door actievoerders
op de hak genomen tijdens

de traditionele gondelvaart
in Pekela. ‘Ik stond te klappen langs het water, dat
wordt gewaardeerd.’ Visscher
beschrijft enthousiast het
kerstdiner bij het 12de Huis,
een dagbestedingplek voor
dak- en thuislozen. ‘Ik stond
ineens boven op een tafel, om
de aanwezigen te bedanken
voor hun bijdrage aan de
samenleving. Want ondanks
hun grote problemen doen ze
nuttig werk. Zo’n compliment
horen ze eigenlijk nooit, dat
was een mooi moment.’

SP-Hulpdienst:
informatie en advies
voor iedereen

Pekela wil dat
65, 65 blijft
De SP is tegen de verhoging
van de pensioenleeftijd
naar 67 jaar. En Pekela is
dat met ons eens. Dat blijkt
wel uit de ruim 2000 protesthandtekeningen die we
in korte tijd verzamelden in
onze gemeente. Verhoging
van de AOW-leeftijd is geen
onvermijdelijke ontwikkeling,

maar een politieke keuze. ‘Dit
kabinet maakt de verkeerde
keuze. De keuze zou moeten
zijn, mensen hun oude dag te
gunnen. Maar deze regering
kiest ervoor om in plaats
daarvan straaljagers te kopen
en villabezit met miljarden te
subsidiëren’, aldus afdelingsvoorzitter Pim Siegers.

Problemen met de overheid, verhuurder,
werkgever, uitkeringsinstantie of indicatiesteller? De SP afdeling Pekela heeft een
eigen Hulpdienst waar u terecht kunt met
allerlei vragen en problemen.
De medewerkers van de Hulpdienst helpen
u met informatie en advies, en wijzen u
indien nodig naar mensen die u verder
kunnen helpen. De service is gratis en
voor iedereen. Aarzel dus niet als u denkt
een helpende hand nodig te hebben.
De Hulp- en informatiedienst is telefonisch
te bereiken op 06 38963417 of per email:
pekela@sp.nl

Zowel Jannie Visscher en Hennie Hemmes vertellen op internet regelmatig wat ze doen
als wethouder en lijsttrekker
op www.groningen.sp.nl en
www.henniehemmes.sp.nl

Hennie Hemmes

foto: www.prachtigpekela.nl

Beide wethouders zijn trots
op wat ze bereikt hebben: ‘We
zijn nog lang niet in het paradijs’, zegt Visscher, ‘Maar op
het gebied van zorg en milieu
hebben we echt vooruitgang
geboekt in de Stad, daar ben
ik trots op.’ Hemmes noemt
het te bouwen onderwijscentrum in Pekela als een van
de hoogtepunten: ‘Dit wordt
een prachtig centrum voor
de kinderen van 0 tot 13, binnenkort gaat de eerste schop
de grond in.’

SP pekela: De mensen

Voor de aankomende verkiezingen hebben we een team van mensen klaar staan, die zeer gemotiveerd zijn en popelen
om hard aan het werk te gaan voor een sociaal, sterk en fris Pekela! Wij stellen de kandidaten aan u voor:
Onze overige kandidaten zijn:

1. Hennie Hemmes

2. Pim Siegers

3. Mans Siegers

7. Tjaak Bruintjes

13. Henk Hensen

8. Luppo Busemann

14. Gina Wildeman

9. Anneke Keizer Wijnholds

15. Pia Smit de Vries

10. Jan Kuntkes

16. Aly Hemmes - Sanders

11. Gerrie Lukken

17. Dikkie Roelfsema

12. Marina Fokker van Straten

6. Arthur Vroomans

foto’s: SP afdeling Pekela

Meer informatie, de complete kandidatenlijst en het
gehele programma kunt u vinden op onze website:

www.pekela.sp.nl
SP Pekela
Kienholt 17
9663 DC Nieuwe Pekela
(06) 3896 3417
pekela@sp.nl

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.
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De afgelopen tientallen jaren hebben we met zijn allen een enorme
economische en technologische
vooruitgang geboekt. Nu is het tijd
om ook te gaan werken aan sociale
vooruitgang. In plaats van liberaal en
asociaal, moeten we naar menselijk
en sociaal.
Vindt u ook dat het in Nederland
beter kan en moet? Dan is de SP
graag uw bondgenoot, in de Tweede
Kamer, in de provincie én in uw
gemeenteraad. Ik reken op uw stem
bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Agnes Kant
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Ik wil ook graag lid worden van ROOD (jong in de SP, tot 28
jaar) en sta één van mijn kwartaalbijdragen af aan ROOD.
datum

handtekening

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

Pekela
verkiezingen 2010

5. IJsbrand Smit

BON OM LID TE WORDEN

4. Kor Kruisman

U ziet dat onze kandidaten stuk voor stuk mensen
zijn die midden in de samenleving staan. Dat is
voor de SP essentieel! Mensen die zich strijdbaar
willen opstellen voor de belangen van de gewone
man of vrouw, kritisch staan tegenover alles wat
groot en machtig is, omdat de menselijke maat
uiteindelijk de norm hoort te zijn!

