SP Emmen maakt volgens velen een slechte comeback.
Open brief aan tweedekamer lid de heer Emile Roemer, SP Tweede Kamerleden en leden SP Emmen.
Emmen, zaterdag 26 augustus 2017
Geachte heer E. Roemer en andere belanghebbenden,
Als volger van de politieke onderhandelingen in zowel Den Haag als ook vooral de plaatselijke politiek
in mijn prachtige gemeente Emmen ben ik samen met vele andere inwoners verrast over een
verschenen artikel in EmmenNu van donderdag 24 augustus 2017 17.35.
Dit artikel was voorzien van een foto (copyright SP) met links Emile Roemer er en rechts Martin de
Vries uit de wijk Bargeres Emmen.
Emile Roemer feliciteerde Martin de Vries als lijsttrekker van de nieuw gevormde groep SP-Emmen
en wenste hem veel succes op de foto.
(www.emmen.nu/nieuws/emmen/506145/sp-lijsttrekker-martin-de-vries-wij-sluiten-de-pvv-uitemmen.nu-nieuws-emmen.
Emile Roemer, is het wel geoorloofd dat een lijsttrekker als Martin de Vries die nog niet zo lang actief
blijkt te zijn in de Emmense politiek nu namens uw partij, de SP, van de daken staat te schreeuwen
dat de SP-lijsttrekker Martin de Vries nu al roept “Wij sluiten de PVV uit”.
Meneer Roemer, maakt u niet deel uit van de Tweede Kamer als SP-fractie waar u toch uw
broodnodige werk, samen met vele partijen, dagelijks mee aan het overleggen en debatteren bent?
Toch ook in de Provinciale Staten van Drenthe en de statenleden van verschillende partijen die met
elkaar in goede harmonie debatteren. Daar is toch ook de PVV bij aanwezig net als de PvdA en
andere Tweede Kamerleden!
Dat zou toch ook zo moeten zijn binnen de nieuw te kiezen gemeenteraad van Emmen, dat ook net
als overal het geval kan zijn. Dat in Emmen politieke partijen het soms niet met elkaar eens zijn is
helemaal geen bezwaar. Daarom hebben wij toch een democratisch stelsel in Nederland!
De geluiden in de wandelgangen beloven nogal wat stof doet op laten waaien nu ook uw lijsttrekker
samen met andere SP leden in Emmen een nieuwe start gaat maken na een nogal noodgedwongen
en verplichte afwezigheid. Een besluit dat genomen werd door het landelijke bestuur vanwege het
behoorlijk rommelde binnen de SP-fractie in Emmen.
Zou de SP Emmen er niet beter aan hebben gedaan zich wat gematigder te gaan presenteren dan nu
het geval schijnt te zijn. En met name landelijke zaken te entameren die alle burgers raken, zoals de
onacceptabele rechtsgang vanwege artikel 120 in de Grondwet, dat burgers slachtoffer maakt van
willekeur en belangenverstrengeling in de rechtspraak? Waarom zwijgt u over dat schijnend politieke
aspect? Ook u hebt de brief aan fractievoorzitter G. Segers (http://www.sdnl.nl/pdf/segers-enkabinetsformatie.pdf) van de ChristenUnie ontvangen. Nogmaals, waarom zwijgt u daarover?
Om nu al bij gemeenteraadsverkiezingen staan te schreeuwen met wie je wel vriendjes wil zijn en
wie je liever niet ziet verschijnen, een PVDA afschilderen als grote verliezer is toch wel opmerkelijk te
noemen voor een SP die zelf door zijn eigen hoofdbestuur vier jaar geleden zijn terug gevloten om
mee te gaan doen in 2014 aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Zouden de mondige kiezers in de gemeente Emmen dit soort vroegtijdige uitspraken wel op prijs
stellen? Zouden ze juist gaan stemmen op andere partijen waar ook nu al de actief zijnde PVV een
groot aantal stemmen naar zich toe zal trekken?
Zou Emile Roemer, het niet beter geweest zijn om Martin de Vries en zijn enthousiasme wat in te
laten dammen, omdat hij er nu al er vanuit gaat zelfs met 5 zetels in de raad en een plaats in het
college als minimaal aan te geven?
Alle partijen zetten hun beste beentje voort om straks goed voor de dag te gaan komen. Ook is uit
betrouwbare bronnen bekend dat de PVV met als woordvoerder Nico Uppelschoten (Statenlid
Provincie Drenthe) n.uppelschoten@drentsparlement.nl men druk bezig is kandidaten te scholen.
Zij willen net als de andere partijen graag in contact komen met nieuwe mensen die een rol zouden
willen hebben in de plaatselijke politiek.
Er schijnt al een ruim aanbod te zijn, maar aanmelden om mee te doen is altijd mogelijk. Ook bij
andere partijen blijkt er gebrek te zijn aan goede kandidaten.
Een voorspelling zoals de SP-lijsttrekker in het krantenartikel deed is toch onvoorspelbaar en volgens
velen erg dom je zo te presenteren, gezien het feit dat je als SP-partij vier jaar verplicht aan de kant
moest staan.
Wie zich denkt te kunnen manifesteren door zich op deze wijze nu al een PVV te willen uitsluiten kan
weleens helemaal averechts gaan werken in deze comeback van de SP-Emmen.
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