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OVERZICHT BETREPPENDE BEPAALDE POLITIEKE ACTIVIfEITEN IN DE
GEMEENTE GRONINGEN IN NOVEMBER 1970.

Het bestuur van de afdeling Groningen der C.P.N,
kvam ook deze maand enige malen in vergadering bijeen. Tijdens
deze vergaderingen werden hoofdzakelijk organisatorische pro-
blemen besproken.

Op donderdag 12 november werd in het gebouw van de vereni-
ging "De Grunneger Spraok" aan de Akerkstraat alhier, door de
afdeling Groningen van de C.P.N* een openbare vergadering gehou-
den, die door ongeveer 100 personen werd bijgewoond.

Deze bijeenkomst werd geopend door het raadslid J.J. ran
Zanten, die onder meer mededeelde dat de wethouder H.M. Niemeij-
er vegans bronchitis niet als spreker kon optreden en dat in
zijn plaats het raadslid Fr. Meis het woord zou voeren»

Boor hem verden nogmaals de bekende aoties beaproken.
Het feit dat de directie van de N.V. Silenka te Hoogezand

heeft besloten haar bedrijf niet uit te breiden. voorgevende
dat ze huiverig zou zijn voor de arbeidsonlusten in deze pro-
vincie werd door Me is bestempeld als "flauwe kul",

Het "plan Kikkert" werd door hem onaanvaardbaar genoemd. De
C.P.N* zal de gehele bevolking ran Stadskanaal en Vlagtwedde
raoeten optromraelen om tegen dit plan te ageren,

Tijdens deze vergadering werden vier personen als lid van
de C.P.N* ingeschrevent

Het dagelijks beatuur.van het district Groningen der C.P.N.
vergaderde deze maand tweenmal.

Op zaterdag 7 november werd door het district Groningen der
C.P.N. in hotel Sasker te Oude Pekela een districtsoonferentie
gehouden, welke door ongeveer 70 personen werd bijgewoond.

Leden van de afdeling Groningen van de "Bond van Dienst-
plichtigen"f de zogenaamde "witte B.V.D." kwamen enige malen
in vergadering bijeen. Deze organisatie was voorheen genaamd
"Bond voor Dienstweigeraars". Thans noemt zij zich "Bond voor
Dienstplichtigen", doch de doelstellingen zijn dezelfde geble-
ven.

Het bezoek aan de vergaderingen van de "Kaboutergroep Gro-
ningen" beweegt zich in dalende lijn.

Besloten werd om. in samenwerking met de "witte B.V.D."
medewerking te verlenen aan de actie "Krak'et" van de P.S.P.,
echter met de restrietie dat geen medewerking zal worden ver-
leend aan geweldadige acties,

Het blijkt dat zich in Groningen de laatste tijd enkele per-
sonen hebben gevestigd, die voordien elders in den lande zeer
actief waren in de kringen vanwde Kabouters".

Yerwacht mag worden dat deze personen zullen trachten hier
ter stede het werk van "de Kaboutergroep" te activeren.

1 december 1970.


