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‘Wie binn’n wies mit Pekel’

Op 19 maart 2014 kiest Pekela een nieuwe gemeenteraad. De SP heeft
twintig kandidaten klaar staan. Een nadere kennismaking met de top 6
Pim, lijsttrekker

Marga, nummer 3

‘Als journalist ben ik op zoek naar mooie,
ontroerende en strijdbare verhalen. Veel
Pekelders hebben zo’n verhaal. Ook in de
politiek hoort het om mensen te draaien.
Ik wil graag nog een periode door in de
gemeenteraad, niet voor mezelf maar voor
de mensen met de verhalen en idealen voor
een sociale gemeente. Daarom ben ik wies
mit Pekel.’

‘Hier ben ik geboren en getogen, en hier
ga ik ook niet meer weg. Ik word boos als
politici van andere partijen zomaar onze
gemeente willen opheffen. Ze gaan daarbij
totaal voorbij aan de geschiedenis en de
eigenheid van onze gemeente. Daarom is het
juist nu belangrijk om te zeggen: Ik ben wies
mit Pekel!’

Kor, nummer 2

‘Ik werk nu 35 jaar als fysiotherapeut in
Pekela. Hoewel geboren Stadjer durf ik mij
inmiddels Pekelder te noemen. De mentaliteit spreekt mij aan, wars van dikdoenerij en
altijd recht voor z’n raap. In mijn werk en als
vrijwilliger van verschillende verenigingen
kom ik helaas ook veel ellende tegen. Solidariteit is geen probleem maar een oplossing.
Hier bestaat nog noaberschap. Daarom ben
ik wies mit Pekel.’

‘Na 40 jaar gewerkt te hebben als voorman in de techniek heb ik nu meer tijd om
mijn steentje bij te dragen aan de Pekelder
samenleving. Dat doe ik in de gemeenteraad,
maar vooral ook daarbuiten. Je kunt veel
vergaderen en praten over hoe het beter en
anders moet, maar dat moet je vooral zelf
doen. Ik zet mij daarom in voor verenigingen
en bij activiteiten. Dat doen gelukkig nog
zoveel anderen in onze gemeente. Daarom
ben ik wies mit Pekel.’

Mans, nummer 4

Anne, nummer 5
‘Via Zeeland, België en Kampen ben ik dankzij de liefde in Pekela beland. Ik voel me hier

thuis. Vooral omdat ik gelijk ben opgenomen
in de gemeenschap. Ik kan er daarom ook
slecht tegen als buitenstaanders slecht spreken over onze gemeente. Dat is onterecht. Ik
ben wies mit Pekel.’

Peter, nummer 6
‘In mijn muziekstudio heb ik vaak muzikanten te gast uit binnen- en buitenland. Zij
zijn vaak aangenaam verrast door de rust,
ruimte en gastvrijheid. En daar hebben ze
natuurlijk helemaal gelijk in. Soms moeten
we knokken tegen vooroordelen over onze
gemeente maar mensen die de moeite nemen hier naar toe te komen zijn enthousiast.
Daarom ben ik wies mit Pekel.’
Naast onze top 6 hebben we nog 14 bevlogen
en betrokken kandidaten. Van de klokkenluider van Boven Pekela tot de conciërge
van de Groenling. En van voorzitter van
Stichting Pekelpop tot het gezicht van de
landelijke campagne van vrachtwagenchauffeurs. Benieuwd geworden? Maak kennis
met hen op: pekela.sp.nl •

Hennie Hemmes: ‘Het vuur brandt nog’
Acht jaar is hij al wethouder in zijn
Pekela. Een bijzonder en boeiende periode. Hennie Hemmes blikt terug maar
kijkt vooral ook vooruit naar de komende jaren. ‘Als in deze tijd, op deze plek
de strijdbaarheid ontbreekt, dan moet je
vertrekken. Maar als het rode vuur nog
brand, dan moet je dat inzetten voor de
goede zaak.’

››Leg eens uit:
‘SP’ers zitten niet in een bestuur voor zichzelf. niets geen borstklopperij en prestige.
Ik ben wethouder voor onze mensen bij

››Maar wat kun je concreet voor hen beteken?
‘Ik weiger als zetbaas van het kabinet op te
treden. Pekela heeft niets aan een verlengstuk van het VVD-beleid. Dit kabinet verdient een waakhond en geen schoothond.
De SP heeft bewezen dat in zware tijden het
armoedebeleid fier overeind kan blijven en
er niet bezuinigd hoeft te worden op zorg.
Juist nu moet je de solidariteit niet afbreken maar versterken. Een links, sociaal en
strijdbaar gemeentebestuur is niet mogelijk
zonder een stevige inbreng van de SP.’
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››Leg eens uit waarom je nog een periode
door wil als SP-wethouder in Pekela?
‘Wij gaan er niet over of de SP weer terugkeert in het gemeentebestuur. Pekelders
beslissen op 19 maart volgend jaar of wij
voldoende vertrouwen genieten om nog
een periode mee te mogen besturen. Het zal
arrogant zijn om dat plekje nu te claimen.
Ik geloof wel dat we dankzij een stevig links
geluid in woord en daad hebben laten zien
dat we een betrouwbare bondgenoot zijn
van hen die ons nodig hebben. Zij zijn ook
de reden waarom ik graag door wil.’

pen krijgen van de neoliberale afbraakpolitiek.’

Hennie Hemmes.

Synergon, voor de alleenstaande moeder die
haar best doet om haar kinderen een eerlijke
kans te geven, voor hen die de hardste klap-

››Hoe kijk je terug op acht jaar SP in het
gemeentebestuur?
‘Met trots. Als ik door Pekela rijd of fiets,
dan zie ik een gemeente op orde. Met het
mooie nieuwe centrum in Nieuwe Pekela,
het onderwijscentrum in Oude Pekela,
bedrijvigheid op bedrijventerrein West en
de activiteiten bij de Aanpakkers. Ondanks
moeilijke tijden hebben we niet stil gezeten.
Dat ik mijn steentje mag bijdragen is
een eer.’ •

Een Pekelder vuist tegen Haagse vernielzucht
De SP in Pekela is trots op de resultaten
in het gemeentebestuur. Maar klaar
is de partij nog lang niet. De komende
jaren zullen dit onze speerpunten zijn:
1. De afgelopen kabinetten hebben de
inkomensverschillen in Nederland doen
toenemen. Het kabinet-Rutte kort miljarden
op de zorg, sociale werkplaatsen, jeugdzorg,
toeslagen, huren, uitkeringen en de budgetten om mensen aan het werk te helpen. Dat
moeten we niet pikken. Een beter Nederland
kan beginnen in Pekela. Daarom een vuist
tegen Haagse vernielzucht.
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2. Armoede in Nederland is onnodig en
ontoelaatbaar. Uitsluiting van mensen leidt
tot diepe ellende. In Pekela zorgen we voor
fatsoenlijke voorzieningen en concrete hulp
voor kinderen die in armoede opgroeien.
Samen met de mensen van de sociale werkplaats in actie tegen afbraakplannen.

3. De provincie, gemeentebestuurders en politieke partijen willen Pekela opheffen. Deze
ondemocratische herindeling krijgt geen
steun van de SP. Herindelen mag alleen nadat een meerderheid van de Pekelders zich
daarover heeft uitgesproken, bij voorkeur
via een referendum.

4. Sociale werkplaatsen zijn gemeentelijke
bedrijven en dat moet zo blijven. De afbraakplannen moeten van tafel. De mensen
bij Synergon en Wedeka zijn harde werkers
die eerlijk loon voor eerlijk werk verdienen.

5. Ziek zijn is geen keuze. De marktwerking
in de zorg breekt de solidariteit bij de enkels
af. Wij willen zorg in de buurt, door wijkverpleegkundigen. Bezuinigingen op zorg is bij
ons uit den boze! •

Ook wies
mit Pekel?
Laat ons weten waarom en maak
kans op een mooi prijzenpakket met
streekproducten.
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Gouden Truus voor
vrijwilligers

Gré Nagengast is de eerste ‘Gouden Truus’.

Desirée krijgt kleine ‘Gouden Truus’.

Op initiatief van de partijgenoten en
vrienden van de in 2009 overleden Gea
Prummel is er een prijs in het leven geroepen voor Pekelder vrijwilligers. Gea
was het sociale gezicht van Pekela en
gemeenteraadslid en hulpdienstmedewerker voor de SP. De prijs is vernoemd
naar haar trouwe hulphond Truus.

ziekenhuis. De 15- jarige Desirée Eijndhoven
uit Nieuwe Pekela kreeg een aanmoedigingsprijs voor haar inzet als ambassadeur voor
Stichting Opkikker.
170 vrijwilligers waren aanwezig bij de
uitreiking. Burgemeester Schollema presenteerde de avond en Pekelder muzikant
Edwin Jongedijk trad op. Mevrouw Nagengast en Desirée Eijnhoven staan symbool
voor alle vrijwilligers van Pekela. Zij zijn het
sociale cement van onze samenleving. De SP
hoopt dat de Gouden Truus een terugkerend
evenement wordt. •

Mevrouw Nagengast uit Oude Pekela heeft
de eerste Gouden Truus gewonnen. Zij is
al vele jaren vrijwilliger bij o.a. de Zonnebloem, op het asielzoekerscentrum en in het

Stuur deze bon naar: SP Pekela, Feiko
Clockstraat 101, 9665 BE Oude Pekela.
Mailen mag ook: pekela@sp.nl

Kinderarmoede aanpakken

‘Armoede onder kinderen is iets om ons diep
voor te schamen, en die schaamte moeten
we nu omzetten in daden’, zegt Hennie
Hemmes, de SP-wethouder van Sociale
Zaken in Pekela. ‘Natuurlijk ben ik er trots
op dat onze aanpak lof krijgt, maar het is
schokkend dat hoe wij het doen eerder uitzondering is dan regel’, aldus Hemmes.
De kinderombudsman is met name te
spreken over de samenwerking van Pekela
met alle organisatie die zich met armoede
bezighouden in het zogenaamde ‘armoedepact’. Wethouder Hemmes: ‘Armoede is
weer zichtbaar, dan kun je niet op je handen
blijven zitten. Dit zijn de zaken waar je als
gemeentebestuur het verschil kunt maken.
Niet voor de ego’s van bestuurders of omdat

Wie van de 4?

Armoede onder kinderen is
ontoelaatbaar!
je bovenaan wilt eindigen in een rapport,
maar omdat armoede onder kinderen onverdraaglijk en ontoelaatbaar is.’
De SP in Pekela voerde afgelopen jaren actie
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377 duizend kinderen in Nederland
groeit op in bittere armoede. Tot die
conclusie komt kinderombudsman
Marc Dullaert. Gemeenten moeten volgens hem meer aandacht hebben voor
kinderen die opgroeien in armoede. Hij
stelt Pekela daarbij als voorbeeld hoe
het ook kan. Pekela heeft namelijk een
specifiek beleid tegen kinderarmoede.

voor een vuist tegen armoede. De partij
zamelde honderden kinderschoenen in als
symbool van armoede. Na een manifestatie
in Den Haag gingen deze naar een goed doel.•

Doet u mee?
In deze krant heeft u kunnen lezen wat mijn partijgenoten in Pekela doen voor een socialere gemeente en
land. Ik hoop dat u hen volgend jaar het vertrouwen geeft om dit goede werk door te zetten. Nog beter is het
om nu al lid te worden en zelf mee te doen. Maar er zijn nog twee hele goede redenen om nu lid te worden
van de SP. Nou ja, eigenlijk kan ik er wel honderd bedenken, maar er zijn er twee die ik nu graag onder uw
aandacht wil brengen.

Sociaal de crisis uit
De regering van VVD en PvdA gaat voort op de weg waar Rutte I gestopt is. Het lijkt erop dat de
linkerflank van de PvdA campagne heeft gevoerd, maar dat de rechterflank nu regeert. Rutte kan alsnog zijn
klus afmaken. De AOW-leeftijd gaat nog sneller omhoog, de WW en de ontslagbescherming worden afgebroken en er vallen harde klappen in de thuiszorg. Sociaal de crisis uit? Niet met dit kabinet. Een sterke SP is nu harder nodig dan ooit!

Vóór de mensen, en mét de mensen
De meeste partijen hebben het liefst dat u eens in de vier jaar stemt en verder uw mond houdt. De SP is anders. De meest actieve partij van
Nederland werkt dag in dag uit samen met actieve mensen aan een beter Nederland en een betere wereld. In de wijken, op scholen,
in de zorg, op de werkvloer en over de grenzen. Daarom: vóór de mensen, maar vooral ook mét de mensen. Heeft u al langer sympathie
voor de SP? Dan wil ik u nu vragen om de volgende stap te zetten. Doe mee en help mij om Nederland de komende jaren menselijker en
socialer te maken!
Ik heb u nu nodig: word nu lid!

m/v 		

:		woonplaats:

:		

:

:		

:		

:

:

postcode

land

email

telefoon

IBAN (rekeningnr.)

plaats en datum

handtekening

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: SP - Ledenadministratie, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort.
U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of een e-mail aan de SP: (088) 243 55 40, administratie@sp.nl

:
adres + huisnr

af aan ROOD.

:		
roepnaam

o Ik wil ook graag lid worden van ROOD (jong in de SP, tot 28 jaar) en sta één van mijn kwartaalbijdragen

:
naam

mobiel:

geboortedatum:		

bank Indentificatie (BIC)*:

* geen verplicht veld bij Nederlands IBAN (rekeningnr)

jaarkrant Pekela 2013

voorletters:

o € 12,50 o € 15,00 anders: €
			

o € 5,00 (minimum) o € 7,50 o € 10,00

Ja, ik word lid van de SP. Ik ontvang een welkomstgeschenk en bovendien krijg ik elke maand het nieuwsen opinieblad De Tribune in de bus. Ik kies voor de volgende kwartaalbijdrage:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de SP om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en aan uw bank om doorlopend
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de SP. Als u het niet eens bent met deze
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.

naam
: Socialistische Partij (SP)
adres
: Snouckaertlaan 70
postcode
: 3811 MB
woonplaats: Amersfoort
land
: Nederland
incassant ID: NL86ZZZ403462460000
kenmerk machtiging (in te vullen door SP):
reden betaling
: betaling contributie

DOORLOPENDE MACHTIGING
Bon om lid te worden

Emile Roemer, fractievoorzitter SP in de Tweede Kamer

