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Kandidatenlijst gemeenteraads- 
verkiezingen november 2018 
ALV op zaterdag 24 maart a.s. in Ezinge   
Zaterdag 24 maart a.s. vindt van 9.30-12.30 uur de zesde  
algemene ledenvergadering van de PvdA afdeling  
Westerkwartier plaats. De ledenvergadering wordt  
gehouden in het Dorpshuis in Ezinge. Een groot  
deel van de vergadering wordt besteed aan  
het vaststellen van het verkiezingspro- 
gramma en de kandidatenlijst voor de  
gemeenteraadsverkiezingen later dit jaar. 
 
Kandidatenlijst PvdA Westerkwartier 
Een kandidaatstellingscommissie heeft sinds eind vorig jaar met een 
groot aantal kandidaten gesproken. De commissie, die bestond uit 
commissie-voorzitter Wouter Meijerman, Erica van Lente en Romke 
Visser, heeft op basis van haar gesprekken een concept kandidaten-
lijst opgesteld van 27 kandidaten, met daarnaast een kandidaat op de 
alfabetische lijst. Het streven was tot een goede mix van vernieuwing 
en ervaring te komen, en tot een goede spreiding van de verschillen-
de windrichtingen binnen de nieuwe gemeente. De commissie zal 
tijdens de ALV toe lichten hoe zij tot haar keuze gekomen is. 
 
Stukken voor de ledenvergadering 
Alle leden ontvangen het programma en de voorgestelde 
kandidatenlijst per mail. Leden zonder emailadres kunnen de stukken 
opvragen bij de secretaris: Paula Grit (06-20854275). 
  

De Rode Taxi 
Wie naar de ledenvergadering wil komen, maar niet de 
beschikking heeft over eigen vervoer, kan de Rode Taxi 
bellen: 06-208 542 75 (Paula Grit). Mailen kan uiteraard ook: 
p.grit.pvda@kpnmail.nl 
 
Geef tijdig aan dat u van de gratis taxi gebruik wilt maken. U 
hoort dan van ons hoe laat we u ongeveer thuis komen 
ophalen. Na afloop wordt u ook weer door de Rode Taxi 
thuis gebracht. 
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In navolging van de succesvolle viering van vorig 
jaar organiseren we ook dit jaar een bijeenkomst 
voor leden en partners. De Dag van de arbeid 
wordt gevierd met een stamppotmaaltijd, die in 
Hotel-Restaurant Aduard wordt opgediend.  
 
Werk van Käthe Kollwitz  
Na de stamppotmaaltijd volgt een informatief 
programma over de sociaal-maatschappelijk zeer 
bewogen Duitse kunstenares Käthe Kollwitz.  
Käthe Kollwitz wordt beschouwd als één van de 
belangrijkste Duitse kunstenaars van de twintigste 
eeuw. Met de komst van het Derde Rijk in 
Duitsland werd haar werk tot ‘entartete Kunst’ 
verklaard, een term die werd gebruikt om kunst 
aan te duiden die niet aan de eisen van het nazi-
regime voldeed. Het oeuvre van deze sociaal-
maatschappelijk zeer bewogen kunstenares 
bestaat uit talrijke tekeningen, etsen, litho-
grafieën, houtsneden en beeldhouwwerken.  

 
 
Vanwege haar sociaal-democratisch geëngageerde 
werk, en met 4 mei voor de deur, een passende 
invulling van deze 1 mei-viering. 
 
Het programma over Käthe Kollwitz wordt 
verzorgd door Tineke Marinus. Vijftig jaar geleden 
zat Tineke in de examenklas van kweekschool 
Mariënburg in Leeuwarden, waar ze haar scriptie 
over Käthe Kollwitz schreef. In de jaren die 
volgden bleef haar belangstelling voor deze 
kunstenares en verdiepte zij zich verder in haar 
werk. 
 
Uiteraard wordt de avond ook fraai muzikaal 
omlijst. Met medewerking van zowel onze 
lijsttrekker voor de verkiezingen van 21 november 
als William Moorlag.  
 
Aanmelden 
Om ervoor te zorgen dat er voldoende plek is 
graag aanmelden bij Paula 
Grit: p.grit.pvda@kpnmail.nl  

 
 

Uitnodiging voor leden en hun partners  

Viering 1 mei met stamppotbuffet  
 

1 mei viering met stamppotbuffet 
 
Locatie:  Hotel-Restaurant Aduard 
 Friesestraatweg 13  

9831 TB Aduard 
Datum: dinsdag 1 mei 2018 
Tijd: vanaf 18.30 uur 
 

Käthe Kollwitz 1867–1945 
 



Van de voorzitter 
 
De eerstvolgende ALV vindt zaterdag 24 maart in 
het Dorpshuis in Ezinge. Het bestuur heeft 
bewust gekozen voor Ezinge. Het maakt deel uit 
van Middag-Humsterland dat nu nog gelegen is in 
de gemeente Winsum, maar dat vanaf 2019 tot 
onze nieuwe gemeente Westerkwartier gaat 
behoren. Behalve dat het een bijzonder mooi 
gebied is, biedt het bovendien een goede 
gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. 
 
Opmaat naar de verkiezingen van november 
De ALV van 24 maart wordt de belangrijkste 
ledenvergadering van onze afdeling in dit jaar. Op 
de agenda staan het verkiezingsprogramma en de 
kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen op 21 
november. Voorafgaande aan de vergadering 
ontvangen alle leden het programma en de 
voorgestelde kandidatenlijst per mail. Leden die 
een papieren versie van Ons Rode Hart ontvangen 
kunnen de stukken telefonisch opvragen bij de 
secretaris: Paula Grit (06-20854275).  
 
Vaststellen verkiezingsprogramma 
Het programma is tot stand gekomen met inbreng 
van velen. Op de vorige ledenvergadering in 
februari zijn thema's in discussiegroepen 
uitgebreid besproken. Het bestuur bedankt ieder 
die op deze wijze heeft meegewerkt aan de 
totstandkoming van dit programma. In het 
bijzonder bedankt het bestuur Joost Eskes die de 
eindredactie heeft verzorgd.  
 
Het is mogelijk amendementen in te dienen, maar 
het bestuur verzoekt u dringend hierin de nodige 
terughoudendheid te betrachten. Het programma 
is met 25 pagina's al zeer omvangrijk en 
gedetailleerd. In de vorige ledenvergadering is 
afgesproken dat dit programma dienst gaat doen 
als "spoorboekje" voor een kortere publieksversie 
van circa 6 pagina's, en bij eventuele college 
onderhandelingen na de verkiezingen. De 
vergadering wordt gevraagd op 24 maart het 
programma definitief vast te stellen.  
 
Amendementen kunnen tot 19 maart gestuurd 
worden aan secretaris Paula Grit via de mail: 
p.grit.pvda@kpnmail.nl, of schriftelijk aan 
Achterwijkseweg 4, 9367 VC De Wilp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kandidatenlijst  
Daarnaast staat de voordracht van de 
kandidatenlijst op de agenda. De voordracht is 
opgesteld door een onafhankelijke commissie 
onder voorzitterschap van Wouter Meijerman. De 
opgestelde voordracht zal tijdens de ALV door de 
commissie toegelicht en verdedigd worden.   
 
Ondergetekende treedt op als technisch voorzitter 
bij de bespreking van de kandidatenlijst. De lijst 
wordt per plaats vastgesteld door de 
ledenvergadering, beginnend bij de lijsttrekker. 
Kandidaten zijn in de gelegenheid zichzelf te 
(laten) kandideren voor een andere plek op de 
lijst. Eventuele stemmingen zijn hoofdelijk en 
schriftelijk. 
  
Grote opkomst 
Hierbij wil ik graag alle leden uitnodigen naar de 
ALV te komen. Het is belangrijk dat het 
verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst breed 
binnen onze afdeling worden gedragen. Ik hoop 
dan ook dat u in groten getale aanwezig zult zijn! 
 
Jelle Veenstra  
 
 



 
 
 
Rianne Vos (39) is op de eerste plaats gezet van 
de lijst met kandidaten voor de gemeenteraads-
verkiezingen van november 2018. Zij is momen-
teel gemeenteraadslid voor de PvdA in Leek. 
 
Sandra de Wit (45) is door de kandidaatstellings-
commissie op nummer twee van de lijst gezet. 
Sandra was de afgelopen jaren lid van de steun-
fractie in Leek. Op plaats drie staat Hans Koenders 
(67), de huidige fractievoorzitter van de PvdA in 
Marum. Mark Veenstra (45), de huidige fractie-
voorzitter in Zuidhorn, is door de commissie op 
plaats vier gezet, en Isolde den Haring (41) uit De 
Wilp op plaats 5. De zesde plek op de lijst wordt 
ingenomen door de 21-jarige Joachim Bekkering 
uit Niekerk. Op plaats 7 staat Anne van der Laan 
(62), momenteel lid van de steunfractie in Leek. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Voorstel kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen  

Rianne Vos voorgedragen als lijsttrekker  
 

1   Rianne Vos 

1. Rianne Vos 
2. Sandra de Wit 
3. Hans Koenders 
4. Mark Veenstra 
5. Isolde den Haring 
6. Joachim Bekkering 
7. Anne van der Laan 
8. Henrica Bergsma 
9. Minko Jansma 
10. Trija Fleer-Niks 
11. Martin Weerd 
12. Pieter Veenstra 
13. Joost Eskes 
14. Hettie Zeilemaker 
15. Ingvar Koenders 
16. Tieme Kiesbrink 
17. Luc Veenstra 
18. Liesje Faber 
19. René van der Goot 
20. Janneke Dijkhuis 
21. Paula Grit 
22. Machiel van der Schaaf 
23. Pia Poelman-Mekkering 
24. Johan Steen 
25. Jan Oomkes 
26. Hidde Leeuwerink 
27. Myra Eeken-Hermans 

Alfabetische lijst: André Hatzman 

2   Sandra de Wit 
 

3   Hans Koenders 

4   Mark Veenstra 
 

5   Isolde den Haring 

6   Joachim Bekkering 
 

7   Anne van der Laan 
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