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“De generatie van onze ouders landde
op de maan, onze kinderen kunnen de
zon grijpen.” Dáár gaan de Masters of
Science in Advanced Instrumentation
van den Rijksuniversiteit Groningen,
die op-geleid worden bij Astron in
Dwingeloo, een belangrijke bijdrage
aan leveren. Ja Diederik, jouw woorden
van twee en een half jaar geleden op
Lowlands krijgen dus bijna letterlijk
navolging in het Drentse. En niet alleen
letterlijk; ook staan deze woorden voor
mij symbool voor onze ambitie.

Hartelijk welkom partijgenoten, aanwezigen en Diederik Samsom. Ook de aanwezige
leden van andere partijen: welkom!

We kijken samen vooruit naar een spannend jaar, maar laat ik meteen zeggen: dat
doen we vol zelfvertrouwen. Vol zelfvertrouwen, omdat ik weet hoe je een wedstrijd
kunt winnen. 34 jaar geleden speelde ik als jochie van twaalf een voetbalwedstrijd in
Oude Pekela, ´Ol Pekel´ voor de kenners. We werden afgedroogd door de tegenpartij
en met weinig geloof in een goede afloop gingen wij de rust in.

Mijn vader stond langs de lijn en kwam onze kleedkamer binnen. Hij gaf ons te
verstaan dat we ons dit niet moesten laten gebeuren. Vechten; laat zien wat jullie
kunnen. Dit laat je jezelf niet overkomen. Dat moment was zo bepalend voor de manier
waarop wij de tweede helft speelden en de wedstrijd kantelden.

Het ging om samenwerken, met vertrouwen in eigen kracht en het gezamenlijk belang.
Ik heb heel wat van de sportwedstrijdjes gespeeld in mijn leven. En zo sta ik hier nu
voor jullie.

Het is goed leven in Drenthe: de meest gelukkige Nederlanders wonen in Drenthe.
Dat is niet voor niets en daar heeft de PvdA sinds lange tijd een grote bijdrage aan
geleverd. De PvdA heeft gezorgd voor het behoud van onze prachtige natuur in
Drenthe. Voor edelherten, zwijnen en gescheperde schaapskuddes. Voor een leefbaar
platteland via ondersteuning van diverse projecten. Voor bredere financiële
ondersteuning van culturele en sportieve evenementen. Voor een betere kwaliteit van
het onderwijs, zelfs voor universitair onderwijs voor het eerst in Drenthe. Voor een
goede overdracht van de jeugdzorg naar gemeentes.

Voor een project bij Fokker dat meer dan 200 banen oplevert en het bedrijf stevig
verbindt met onze regio. Voor inmiddels het vierde jaar een banenplan dat concreet
voor 400 mensen een arbeidsplek regelt. Voor een Ondernemersfabriek in Assen waar
ondernemers kunnen starten en met Emmen en Hoogeveen in het verschiet. Ik kan zo
nog wel even doorgaan, maar zelfs de lijsttrekker moet het kort houden! Kortom: de
PvdA betekent iets voor Drenthe en daar zijn we trots op.

De PvdA doet wat nodig is voor werk en toekomst. Een toekomst voor iedereen, want
een sociale provincie willen wij blijven. Iedereen een plek in de samenleving: het
gezamenlijke belang voorop.

Wij zijn er voor de mensen voor wie het niet allemaal vanzelf gaat. Voor wie het niet
vanzelfsprekend is dat ze morgen nog werk, een huis en betaalbare zorg hebben. Voor
hen maken wij ons sterk. Iedereen ziet dat de samenleving verandert en zekerheden
veranderen mee. Daarin willen we het beste voor Drenthe en de Drenten behouden
en blijven ontwikkelen. Wel met realiteitszin en redelijkheid, hoe moeilijk dat soms ook
is. Geen beloftes die we niet waar kunnen maken, maar wél ambitie, toekomstgericht.

Het gaat om opleiding en welvaart van onze kinderen, het welzijn van onze ouderen
en werk en geluk voor ons allemaal. De jeugd heeft de toekomst en die jeugd (en
jeugdigheid) willen we behouden. Dat betekent dat we moeten zorgen voor reuring en
dynamiek en voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

De keten VMBO-MBO-HBO én WO-Arbeidsmarkt: want daar worden vandaag de
jongeren opgeleid die bouwen aan het Drenthe van morgen. Jongens en meisjes die
de drijvende kracht zullen zijn in een banenmotor waarvan we het bestaan nu
misschien nog niet eens kunnen bedenken. Wij bouwen mee aan die toekomst, door
de basis op orde te hebben en te verstevigen en de reuring en dynamiek in Drenthe
een kans te geven. Zo komt er dit jaar de WK Motorcross naar het TT-circuit in Assen:
een wereldwijd topevenement.

De uitdagingen van morgen: die gaan we samen aan. Wij blijven ons onverminderd
inzetten voor de basisvoorzieningen in de provincie. Van bereikbare zorg tot goed
onderwijs en werk voor iedereen. Vanuit zekerheid en stabiliteit kan ambitie de ruimte
krijgen.

Ons verkiezingsprogramma toont die ambitie: benutten wat we hebben, trots zijn op
wat we hebben en er nog meer uithalen voor reuring, dynamiek en werk. Waar gaan
deze verkiezingen om, wat heeft de Drent te kiezen?
De PvdA staat voor samenhang, voor verbinding. Voor ons staat niet het deelbelang,
maar de mens in zijn omgeving centraal:
-

De komende vier jaar gaan we ons succesvolle werken aan werk nog verder
uitbreiden via het worden van Gildeprovincie. Het ambacht terug in samenwerking
met VMBO en MBO. Dit doen we ook in verbinding met Duitsland.

-

We willen Recreatieprovincie nr. 1 zijn. Met het behoud van onze prachtige natuur
kunnen we veel banen voor mensen in deze sector creëren. We gaan overal in
Drenthe recreatieve servicestations plaatsen met gratis laadpunten voor e-bikes,
hygiënisch toilet, drinkwater, informatie.

-

De Ondernemersfabrieken komen in Emmen en Hoogeveen en een Techno-startup campus in Assen. Dit worden de broedplaatsen van nieuwe ondernemers en zo
binden we ook de jeugd aan Drenthe.

-

Dorpshuizen ++ worden ingevoerd met plek huisarts, fysiotherapeut en WMO
activiteiten en een plek voor zzp-ers.

-

Assemblage en maakindustrie moet naar Drenthe. Nu ook met de dreigende
sluiting van Philips gaan we alles zetten op het halen van deze industrie naar
Drenthe.

-

We blijven ons bemoeien met de sociale kant van Drenthe door gelden beschikbaar
te houden ter ondersteuning van de moeilijke taak die gemeentes hebben op vele
gebieden. Maar kinderen die zonder goed eten naar school gaan, dat kan niet in
onze samenleving. 600 zwerfjongeren in Drenthe, daar moeten we iets aan doen.

-

We gaan sportaccommodaties en dorpshuizen verduurzamen en daarmee de
kosten voor verenigingen omlaag brengen.

-

Streekproducten in beeld: trots op wat we hebben uitdragen!

En dat is iets dat we meer moeten doen, want we hebben zoveel om trots op te zijn in
onze provincie.

Ik beloof dit niet alleen, ik doe het ook! Dat heb ik de afgelopen vier jaar bewezen en
dat zal ik blijven doen met de steun van de Drenten.

Ik ben er van overtuigd dat wij als PvdA het verschil kunnen blijven maken: socialer,
behoud van werkgelegenheid en een toekomstgerichte aanpak. Voor ons is iedereen
gelijk en heeft iedereen recht op ontplooiing. Ik wil in Drenthe laten zien wat we
daarvoor doen en waar we voor gaan. Dit kan niet zonder jullie hulp, juist nu niet.

We moeten het samen doen, er samen voor gaan en voor staan. Ik doe ook een beroep
op jullie om Drenthe die sociale, mooie en gelukkige provincie te laten blijven. Idealen
voor een samenleving moeten worden bevochten, uitgedragen en waargemaakt. Ga
samen met mij de straat op voor de toekomst van onze geweldige Drentse
samenleving. Een wedstrijd, net als in Ol Pekel die alleen maar gewonnen kan worden!

Langs deze weg bedank ik iedereen die heeft geholpen om ons verkiezingsprogramma
te maken. Ik zou als symbolische daad graag onze brede verbondenheid met de
samenleving willen tonen en dit programma overhandigen aan één van de oudere
actieve leden, Joop Kuik uit Assen, en ons jongste lid, Rik Boersma uit Meppel

En uiteraard, en dat vind ik een grote eer, aan onze partijleider Diederik Samsom.

Dank u wel!

