
 
Fractievergaderingen 

boordevol kennis en kunde  
D66 Hoogeveen heeft naast een raadsfractie 
een ‘steunfractie’ . Dit bestaat uit actieve leden 
samen met de raadsleden en commissieleden. 
De steunfractie is de fractievergadering en 
komt eenmaal per tweeweken op 
maandagavond bijeen komen om over de 
actuele plaatselijke politiek te praten. De 
steunfractie is de ‘ruggengraat’ van D66 
Hoogeveen en het klankbord voor de fractie. 
Het afgelopen jaar is de steunfractie gegroeid 
en bestaat het uit zo’n 8 mensen. 
De fractievergaderingen hebben een zeker 
vertrouwelijk karakter. De leden voelen zich vrij 
om een standpunt te vormen en alle 
argumenten in te brengen. Dit komt de 
diepgang ten goede en daarmee het politieke 
debat. 

Hoogeveen wordt 
steeds groener!  

D66 groeit 

De zon schijn uitbundig. De terrasjes zitten 
bomvol. En bovenal fantastisch nieuws voor 
onze afdeling! Zeven Hoogeveners zijn in 
de afgelopen tijd lid geworden van D66.  
Met de groei in het aantal leden hebben we 
als afdeling een mooi divers ledenbestand: 
leeftijden van begin twintig tot rond de 
tachtig jaar, gepensioneerden, leden in de 
zorg, het onderwijs, ondernemers, leden die 
ongewild werkloos zijn, studenten…... Het 
zijn allemaal mensen die kansen zien en 
zich op een of andere manier aangetrokken 
voelen bij D66. Jullie zijn van harte welkom!  
Hartelijke groet, 

 Niels Strolenberg (vz) 

Ilse Smans, De Kievit 13, 7905CE Hoogeveen,  

secretaris@d66hoogeveen.nl 

 

Secretaris D66 Hoogeveen website  
d66.hoogeveen.nl 

Nieuwsbrief, zomer 2015 

bestuur 

fractie 

Niels (bestuursvoorzitter) 
          Strolenberg 

Ilse (secretaris) 
       Smans 

Johannes (penningmeester) 
                 Prakken 

Peter (fractievoorzitter) 
          Scheffers 

Johannes (commissielid) 
      Prakken 



 
 

Nieuweledenavond  
een succes 

Op 24 juni jl. hield de afdeling in het 
Postkantoor in Hoogeveen een avond voor 
nieuwe leden. Er werd kennisgemaakt met de 
nieuwe leden, de fractie en het bestuur. 
Iedereen heeft een unieke achtergrond en 
deelde een stukje met de aanwezigen.  
Naast een kijkje in elkaar achtergrond kwamen 
enkele maatschappelijke onderwerpen aan de 
orde, zoals veiligheid, onderwijs, openbaar 
vervoer en de richtingswijzers van D66. 
 

Thema-avond ’Opgelegde of oprechte participatie’  
Het bestuur van afdeling Hoogeveen organiseert eind september / begin oktober een thema-avond in 
Hoogeveen. Een uitnodiging volgt per mail begin september. 
Wat is de stand van Nederland? We hoeven volgens sommigen alleen maar naar de vele initiatieven van 
mensen onderling te kijken – de buurtinitiatieven, de broodfondsen, energiecoöperaties – om te concluderen dat 
het prima met ons gaat. Tegelijkertijd bestaat er naast dit positieve verhaal ook een ander verhaal. Er is sprake 
van een wijdverspreid maatschappelijk onbehagen en veel mensen menen dat het de verkeerde kant op gaat. 
Wie simpelweg bepleit om ‘inwoners meer zelf te laten doen’, trekt de verkeerde les uit de initiatieven van 
mensen onderling. Het gaat over een inrichting van onze samenleving waarin de mens weer centraal staat, en 

niet het systeem. [deze activiteit organiseren we samen met het Regiobestuur en de Van Mierlostrichting] 

“In gesprek met..”  
Politiek gaat vaak over maatschappelijke 
problemen en de oplossingen die politieke 
partijen daarvoor hebben. Zaterdag 12 
september 2015 gaat D66 Hoogeveen 
(leden, fractie en bestuur) wederom de 
straat op om het te hebben over de dingen 
die wél goed gaan en waar kansen liggen.  
D66-voorzitter Niels Strolenberg: “We gaan 
graag met inwoners van de gemeente 
Hoogeveen in gesprek. Ze komen met heel 
creatieve plannen, zien kansen en vormen 
de samenleving van Hoogeveen. Daarom 
luistert onze D66-afdeling graag naar goede 
ideeën en zoeken we naar nieuwe kansen 
voor Hoogeveen”. 
Doe je mee? Geef je op via 
secretaris@d66hoogeveen.nl 
 

Verkiezingen D66 
“op naar 3 Hoogeveense zetels”  
Provinciale Staten Drenthe  
2011 865 stemmen 
2015 1314 stemmen (stijging van 51%) 
Gemeenteraad Hoogeveen 
2010 804 stemmen 
2014 1137 stemmen (stijging van 41%) 
 


