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1 mei viering in Aduard 
 
Het voornemen is om op maandag 1 mei vanaf ca 
17.00 uur met de leden en hun partner, na het 
genieten van een gezamenlijke stamppotmaaltijd een 
informatieve avond te hebben met muzikale 
omlijsting. De gedachte is dit te organiseren in het 
Best-Western hotel-restaurant te Aduard. In verband 
met de organisatie is het van belang een inschatting te 
kunnen maken van het aantal deelnemers. Meld je aan 
bij Paula Grit: p.grit.pvda@kpnmail.nl 
 

Ledenvergadering 22 april 
in Lutjegast 
 
De eerstkomende ledenvergadering van de PvdA 
afdeling Westerkwartier vindt plaats op zaterdag 22 
april van 10.00-12.30 uur. De ledenvergadering vindt 
plaats in het Abel Tasman Museum – annex 
Dorpshuus het Kompas. Kompasstraat 1 Lutjegast.  
 
Op de agenda staat de kandidaatstelling voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van november 2018. Het 
bestuur stelt voor hiervoor een onafhankelijke externe 
commissie te benoemen met Wouter Meijerman, Erica 
van Lente en Romke Visser. De procedure om te 
komen tot het verkiezingsprogramma wordt op de ALV 
aan de leden voorgelegd. Verder staat, door het 
aftreden van Maaike Swart en Ralf Maslowski, de 
benoeming van een nieuwe penningmeester en 
secretaris op de agenda, en de benoeming van Simon 
Jelsma als nieuw bestuurslid.  
 
Lezing William Moorlag 
William Moorlag, kandidaat Tweede Kamer lid, zal een 
lezing houden over de actuele politieke situatie na de 
Tweede Kamerverkiezingen. Aansluitend zal er 
gelegenheid zijn tot discussie.  
Na afloop van de ALV bestaat de mogelijkheid een 
rondleiding te krijgen in het Abel Tasman Museum 
door Trija Niks. 
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Analyse verkiezingsnederlaag door Mark Veenstra 

Historische nederlaag PvdA 
Ook in Westerkwartier leidt de PvdA groot verlies  
 
Op 15 maart jl. leed onze partij een historische 
nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen. De 
nederlaag kwam niet onverwacht, maar was wel 
groter en genadelozer dan waar we rekening mee 
hadden gehouden. De PvdA is electoraal 
afgerekend voor haar keuze tot 
regeringsdeelname in 2012. 
 
Hoewel regeren met de VVD gezien de 
verkiezingsuitslag van toen logisch was, zeker 
omdat het land in een financieel-economische 
crisis verkeerde, heeft onze achterban dit duidelijk 
niet weten te waarderen. Des te meer spijtig, 
omdat ons land inmiddels mede door het 
gevoerde kabinetsbeleid wel uit de crisis is 
geloodst, en er daardoor nu juist weer ruimte voor 
investeren in de samenleving is. Op zich al een 
prestatie om de gehele kabinetsperiode uit te 
zitten, gelet op de politieke instabiliteit van de 
kabinetten daarvoor. Maar daar koop je geen 
brood voor. 
 
Onvoldoende de resultaten voor het voetlicht 
gebracht 

Macro-economisch staat Nederland er nu duidelijk 
beter voor dan in 2012, maar nog niet voor 
iedereen is dat merkbaar: mensen hebben 
ondanks de goede perspectieven nog te weinig 
vooruitgang in hun eigen persoonlijke situatie 
ervaren. Dat hebben de kiezers ons aangerekend. 
En in de campagne hebben wij onvoldoende 
kunnen aantonen hoe de PvdA juist de 
randvoorwaarden voor herstel op sociale wijze 
hebben vormgegeven… 
 
Als we beschouwen waar onze traditionele 
achterban naartoe is gegaan bij deze verkiezingen, 
dan blijkt sterk dat wij last hebben van de ‘issue’-
partijen. Zonder andere partijen tekort te willen 
doen, zijn mensen met een klassieke 
vakbond/arbeidersachtergrond naar de SP 
overgestapt, de ‘groene hipsters’ naar Groen 
Links, de ‘hippies’ naar de partij voor de Dieren,  
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de mensen met een migratie-achtergrond naar 
Denk, de ouderen naar 50Plus. Dit is natuurlijk niet 
het uitputtende verhaal, maar het legt wel een 
trend  bloot. Een trend die overigens al langer 
gaande is: de klassieke middenpartijen hebben in 
een versplinterd partijpolitiek landschap allemaal 
moeite de stemmers vast te houden, ten koste van 
de opkomende partijen links en rechts van het 
midden. 
 
… is de dag dat we eensgezind aan de toekomst 
van de PvdA moeten bouwen! 

Wij staan voor de opdracht om de 
sociaaldemocratie te herpositioneren. Uiteraard 
moet dat op landelijk niveau gebeuren, maar ook 
op lokaal niveau kunnen we een steentje 
bijdragen. Als we zien hoe andere partijen zich 
profileren op thema’s (inclusief de populistische 
retoriek in campagnetijd) is voor ons hierbij de 
hoofdvraag: van welke linkse issues zijn wij, of 
moeten wij worden? Dat is een discussie waar ook 
wij in het Westerkwartier aan moeten. 
 
Immers, de tijd is schaars om het vertrouwen van 
mensen terug te winnen. Met heldere 
standpunten, degelijk en herkenbaar beleid, en 
het enthousiasme voor onze stemmers het 
verschil te willen blijven maken, zoals we nu ook 
doen in Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. 



Volgend jaar november vinden bij ons de 
raadsverkiezingen plaats, in verband met de 
herindeling ruim een half jaar later dan in de rest 
van Nederland. Dat klinkt ver weg, maar dat is het 
niet. Het traject om tot een verkiezingsprogramma 
te komen zal binnenkort al starten. Het begin van 
een traject dat moet leiden tot een goeie uitslag 

voor links, en daarbinnen uiteraard voor onze 
eigen PvdA, waarbij wij in de nieuwe gemeente 
aan de slag kunnen. Dus de mouwen moeten meer 
dan ooit worden opgestroopt.  
 
Dit is het moment om er samen de schouders 
onder te zetten. Juist nu. Doet u mee? 

  

De vraag hoe de sociaal-democratie moet 
reageren op het toenemende populisme in de 
politiek en samenleving, vormde op 
vrijdagavond 20 januari jl. het thema voor de 
debatavond met Agnes Jongerius in Zuidhorn. 
Nota bene op de dag van de inauguratie van 
Donald Trump als 45ste president van de VS, de 
vond een levendige discussie plaats tussen 
Agnes Jongerius, PvdA-Europarlementariër, 
hoogleraar economie Steven Brakman (RUG) en 
de bezoekers van de thema-avond.  
 
Brakman stelde vanuit zijn economische 
perspectief aan dat Trump met zijn “Make 
America great again!” een punt had. De 
middengroepen zouden zich het slachtoffer 
voelen van de globalisering, van het verdwijnen 
van banen naar lage lonen landen, van de open 
grenzen voor de factor kapitaal en arbeid. Hun 
onvrede uiten ze in een stem op Trump. 
Brakman deelde de oplossingen van Trump 
overigens niet. Terugkeer naar protectionisme, 
naar gesloten markten en grenzen, en kan je 
eraan toevoegen, geesten, is geen oplossing. 
 
Die angst van de middengroepen is in Europa net 
zo sterk als in de VS, zie de opkomst van 
populistische partijen in Nederland, Frankrijk, 
Italië en Duitsland. Ook deze kiezers willen 
grenzen sluiten en nieuwkomers uitsluiten. Dat is 
het punt waar de sociaal-democratie pal moet 
staan, aldus Agnes Jongerius. “Uitsluiting is voor 
sociaal-democraten geen oplossing. We snappen 
dat mensen het gevoel van controle weer willen 
hebben, controle over hun eigen situatie in hun 

eigen land, maar dat zou moeten gebeuren met 
ínsluiting van iedereen. Dus geen terugtrekking 
op ieders nationale grondgebied en de vinger 
wijzen naar de ander, maar samen kijken naar 
wat het probleem is en daar iets aan doen. 
Arbeidsmigratie bijvoorbeeld is nooit een 
probleem geweest, totdat er misbruik werd 
gemaakt van de uitzondering ‘detachering’. 
Moet je het kind met het badwater weggooien 
en dus arbeidsmigratie verbieden? Nee, je moet 
de afspraken aanscherpen. Wanneer mensen in 
een ander land gaan werken, dan doen ze dat 
onder de wetgeving en het sociale stelsel van het 
land waar ze gaan werken. En niet volgens het 
stelsel van het land van herkomst.” 
 
Meer greep op de eigen economie, zelf aan het 
roer staan, dat is op zich een goede zaak. Maar 
laten we zorgen dat we dat doen vanuit een 
gezamenlijk perspectief, zonder groepen uit te 
sluiten, dat was de boodschap van Jongerius. 
“Samen is toch echt beter dan alleen. Ook en 
vooral in de politiek.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steven Brakman en Agnes Jongerius beantwoorden vragen 
uit het publiek (foto: Mark Veenstra) 
 

Debatavond met Agnes Jongerius en Steven Brakman  

Uitsluiting is geen oplossing 
Door Joost Eskes 



Nieuws uit de fracties 
 

 Wandelen over Rood 
 
Een eind met elkaar wandelen nodigt altijd uit tot een 
goed gesprek. Om die reden wandelt Myra Eeken-
Hermans met allerlei mensen uit de gemeente 
Grootegast. Op 13 januari met Bennie Wassink en 
Sietse van Dellen uit Opende. Maar het winterse 
wandelterrein is weerbarstig. Een gesprek over 
paardenbakken en (nog) niet nagekomen 
toezeggingen. 
 
Vrijdag 13 januari 2017 glibberde ik over een zanderig 
stuk van de Leidijk naar de Parkweg in Opende. Daar 
had ik een wandelafspraak met Bennie Wassink en 
Sietse van Dellen. 
 
Keukentafelgesprek 

Van wandelen kwam het deze keer niet. Koffie en 
keukentafel waren dit keer de ingrediënten om te 
spreken over grondwaterpeilbuizen rondom 
Strandheem en een rapport daarover dat nog nooit 
met hen als omwonenden is besproken - ondanks de 
aankondiging daarvan. Verder kwamen de buiten-
paardenbakken en vooral de ontbrekende 
communicatie tussen gemeente en paardenbakken-
eigenaren aan bod. Er is onbegrip bij Bennie en Sietse 
over het naast elkaar laten bestaan van in hun ogen 
onverenigbare zaken  als paintballactiviteiten en 
menroutes. Voorbij kwam ook de recreatieve of 
permanente bewoning aan de Oude Trambaan en de 
visie op het Westerkwartier als Paardenkwartier met 
prachtige evenementen én de grote behoefte aan snel 
internet.  
 
Rode draad  

Gebrekkige of soms afwezige communicatie met de 
gemeente was de rode draad in het gesprek. Zeker in 
combinatie met de opmars naar een grotere 
gemeente moet hieraan goed aandacht besteed 
worden. Waarvan akte. 
 
Wil je ook een uurtje op een vrijdagochtend met mij 
wandelen en zaken die je aan het hart gaan met mij 
bespreken? Nodig me uit via myra.hermans@home.nl 
en we maken een afspraak. 
 

Anoniem solliciteren 
 
De vier PvdA-fractievoorzitters in het 
Westerkwartier hebben het 
onderwerp anoniem solliciteren 
onder de aandacht gebracht van hun 
raad en college.  
 
Het is heel actueel dat sollicitanten 
onbewust al op grond van hun brief 
geselecteerd worden op afkomst, 
geslacht of leeftijd. De landelijke PvdA 
stelt daarom voor om anoniem 
solliciteren mogelijk te maken, 
waarbij naam, leeftijd en geslacht niet 
vermeld hoeven te worden.  
 
De gemeentes zouden hierin een 
voorbeeldrol kunnen vervullen. In 
Leek heeft het college toegezegd een 
proefperiode te initiëren, mede in 
overleg met de andere colleges. In 
Grootegast zou men het juist 
toejuichen dat er meer diversiteit zou 
komen. We wachten de 
ontwikkelingen hieromtrent af. 
 

 

door Myra Eeken-Hermans 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

In gesprek met Jan Vos, wethouder in Marum  

De burger beslist 
Door Joost Eskes 

De gemeente Marum hecht veel waarde aan de 
participatie van haar burgers, aldus wethouder 
Jan Vos. Jan is sinds 2008 wethouder voor de 
PvdA in Marum, waarbij hij onder meer 
verantwoordelijk is voor de 
centrumontwikkeling in de gemeente. 
 
De gemeenteparticipatie in Marum is, zo geeft 
Jan Vos aan, iets waar hij trots op is. 
Desgevraagd naar de manier waarop dat vorm 
krijgt, licht hij dit met een paar mooie 
voorbeelden toe. “We hebben bij de start van 
het centrumplan in Marum informatieavonden 
georganiseerd en daarnaast een klankbordgroep 
ingesteld. Een van de belangrijkste ideeën kwam 
uit die overleggen en niet uit het gemeentehuis: 
een bypass door het dorp. Dat wil zeggen dat het 
verkeer nu net voor het winkelcentrum een 
andere route moet gaan kiezen en pas erna weer 
terug komt op de oude doorgaande Oost-West 
route. Dat ontlast het winkelcentrum. Het idee 
komt uit de gemeenschap zelf, is door de 
klankbordgroep omarmd en nu uitgevoerd. Dat 
vind ik prachtig.” 
 
Initiatieven faciliteren 

Een ander voorbeeld is Jonkersvaart. “In 
Jonkersvaart zijn acht starterswoningen 
gebouwd op initiatief van het Plaatselijk Belang 
‘Eendracht maakt macht’. Doel was om de 
leefbaarheid in het dorp te vergroten maar ook 
om jonge mensen vast te houden. Dat is ook 
gelukt, een deel van de bewoners komt uit het 
dorp, maar er zijn ook nieuwkomers uit Drachten 
en uit Groningen. Er moet nog wel iets meer 
gebeuren om ook de school open te houden. 
Maar toch, een prachtig initiatief, waarbij de 
gemeente faciliteert.”  
Faciliteren dus. “Die kant moet het op, vind ik, in 
het openbaar bestuur. Dat doen we in Marum al 
veel, er zijn sterke dorpen met actieve inwoners 
die zelf plannen maken. De gemeente 
ondersteunt hen daarbij.” 

Jan Vos is sinds november 
2008 wethouder in de 
gemeente Marum. 
Daarvoor was hij geruime 
tijd gemeenteraadslid in 
Marum. Als wethouder 
heeft hij ruimtelijke 
ordening, openbare 
werken, mobiliteit, milieu, 
duurzaamheid en afval, en 
wonen en volkshuisvesting 
in zijn portefeuille.  
 

“In Boerakker en De Wilp heeft het ook zo 
gewerkt. In De Wilp is het centrum opgeknapt op 
initiatief van de bewoners. Die hebben zelf de 
financiering georganiseerd. Ook hier heeft de 
gemeente vooral meegedacht, gespard en 
gereageerd. Een belangrijke rol, maar wel een 
minder dominante dan vroeger.”  
 
Op de brommer ideeën ophalen 

Die omslag, van een wat dirigistische overheid 
naar een meer faciliterende, is geen loze kreet, 
maar echt een verandering die vorm heeft 
gekregen in Marum, aldus Jan Vos. “Dat wordt 
ook gesymboliseerd doordat we op de brommer 
zijn gestapt en samen met burgemeester Henk 
Kosmeijer de dorpen langs zijn gegaan om 
ideeën op te halen. Dat is een omslag voor 
politici maar ook voor ambtenaren die anders 
moeten leren denken.”  
Een moeilijke omslag? “Het is niet 
altijd makkelijk, dat klopt. Normaal 
leggen ambtenaren plannen die al in 
een ver gevorderd stadium zijn voor 
aan de burgers. Nu moeten ze de 
dorpen in, ideeën ophalen en helpen 
realiseren. Ze moeten extern gericht 
zijn, en minder intern gericht op 
wethouder en B&W.” 
 



Loslaten met vertrouwen 

Dat betekent ook dat de fractie voeling met de 
burgers moet houden. “Onze fractie werkt ook al 
op die manier. Ze gaan erop uit en leggen 
contacten. Petje af daarvoor!”, complimenteert 
Jan Vos de fractie in Marum. Of dat loslaten niet 
moeilijk is voor een PvdA’er die traditioneel toch 
wel van regels houdt? Vos: “Ik denk dat we 
vertrouwen moeten hebben in mensen en hun 
plannen. We hebben in Marum ook geen 
welstandscommissie meer. Dat durven we aan. En 
er gebeuren echt geen gekke dingen hoor.” 
 
Burgerparticipatie in het Westerkwartier  

“Dat wordt straks nog wel een puntje in het 
overleg naar de fusie van 2018 toe”, meent Vos. 
“Tot nog toe gaan Leek, Grootegast en Zuidhorn 
nog niet zo ver als wij. Ik verheug me al op die 
discussie.” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op bezoek bij Dorpshuis De Welle 
 
  

         
        
         

      
     
       

       
   

      
         

    
 

     
         

      
       

       
        

         
        

       
        

        
          

      

Zuidhorn kan veel toegankelijker voor mensen 
met een beperking. Het moet ook toegankelijker 
worden, stelt André Hatzman.  
 
De PvdA-fractie vraagt met grote regelmaat aan 
het college van burgemeester en wethouders van 
Zuidhorn wat de stand van zaken is betreffende de 
toegankelijkheid van de gemeente. Zo ook tijdens 
de laatste raadsvergadering, waarin Hatzman 
weigerde zich met een kluitje het riet in te laten 
sturen. “We hebben het hier ook niet zomaar over 
een klein probleempje”, vindt Hatzman. “De 
toegankelijkheid van Zuidhorn is niet overal even 
goed en dat moet veranderen.” 
 
Onderling Sterk 

André Hatzman is één van de raadsleden die in 
2012 een rondje met Onderling Sterk door het 
dorp heeft gereden in een rolstoel om te kijken 
hoe het leven van mensen met een beperking 
eruit ziet. “En dat viel mij niet mee”, meldt hij.  

André Hatzman ijvert in Zuidhorn voor mensen met een beperking  

Gemeente moet rolstoelvriendelijker 
Tekst De Streekkrant.nu 



  “Onderling Sterk is een groep mensen met een 
beperking die zich hard maakt voor een beter 
leefbaar Zuidhorn. Een dorp waarin mensen die in 
een rolstoel zitten wél toegang hebben tot elk 
gebouw. Tijdens dat rondje bleek dat het centrum 
bijvoorbeeld nog wel wat te wensen overliet. Een 
bezoekje aan de Albert Heijn is bijvoorbeeld best 
een hele opgave voor iemand die in een rolstoel 
zit. Dat steile stuk omhoog kost behoorlijk wat 
kracht.” Dat hebben ook de wethouders Fred Stol 
en Bert Nederveen gemerkt, die beide bij de ronde 
aanwezig waren. “Zij onderkennen het probleem 
ook”, weet Hatzman om daar eerlijk aan toe te 
voegen, “en er zijn ook wel maatregelen genomen. 
Toch zien wij dat het nog lang niet overal in het 
dorp goed geregeld is.”  
 
Wettelijke bepaling 

De PvdA’er vertelt dat de Rechten voor de Mens in 
2006 is aangescherpt met een bepaling dat 
mensen met een beperking gelijke rechten hebben 
en dat vanaf januari 2017 openbare gelegenheden 
toegankelijk moeten zijn voor iedereen. “En 
daarbij worden niet alleen de overheidsgebouwen 
bedoeld”, aldus Hatzman. “Het Cultureel Centrum 
Zuidhorn en het gemeentehuis zijn prima 
voorbeelden van hoe het goed geregeld is. De 
regeling geldt echter óók voor winkels, 
sportverenigingen en dorpshuizen. En als wij hier 
in onze gemeente gaan rond rijden in een rolstoel, 
dan zullen we zien dat we niet zelfstandig in iedere 
winkel kunnen komen. En dat zou wel moeten. Het 
is gewoon een wet.”  
 
Kostenvraagstuk verdient aandacht 

De kosten voor de verbouwing aan de winkels die 
niet aan deze voldoen komen voor rekening van 
de ondernemer zelf, vindt Hatzman. “Uiteindelijk 
bereiken zij ook een grotere groep mensen die bij 
hun in de zaak kunnen komen. Al snap ik best dat 
het voor sommige ondernemers even schrikken zal 
zijn. De bepaling is ruim tien jaar geleden 
toegevoegd aan de Rechten van de Mens, maar 
pas vorig jaar werd daar hier in Nederland beleid 
op gemaakt. Daar kwam het kostenvraagstuk ook 
voorbij, waarbij vooral de landelijke VVD de 
ondernemers in bescherming nam. Nogmaals, dat 
is te begrijpen. Niet iedere ondernemer is 
draagkrachtig genoeg om dit soort zaken zelf te 
regelen.” 
 
 

Niettemin benadrukt Hatzman dat het de wet is en 
er feitelijk niet aan getornd kan worden. “Daarom 
hebben wij als PvdA vorig jaar ook stevig 
aangedrongen bij wethouder Bert Nederveen om 
met een goed plan voor de gemeente Zuidhorn te 
komen. Dat heeft hij ook toegezegd. Op 1 januari 
zou dat plan klaar moeten zijn, zodat wij kunnen 
zien hoe men de naleving van deze wet hier in de 
gemeente Zuidhorn wil bewerkstelligen. Helaas is 
het nu inmiddels april en hebben wij nog altijd 
geen plan gezien.”  
 
Moet nu eens geregeld worden 

Wethouder Bert Nederveen beloofde tijdens de 
laatste raadsvergadering alsnog, in november, met 
een Westerkwartierbreed plan te komen. “Hij 
neemt het probleem ook wel serieus”, vindt 
Hatzman. “De vragen worden netjes en uitgebreid 
beantwoord en hij is ook duidelijk. Het mag alleen 
allemaal wel wat sneller. Iedereen zou altijd en 
overal op eigen kracht binnen moeten kunnen 
komen. Elk restaurant, elke bakker en in elk 
overheidsgebouw. Mensen moeten zelfstandig 
aan de maatschappij kunnen deelnemen. Het is 
aan het college om dit mogelijk te maken en de 
voorwaarden te scheppen.”  
 
Brede toegankelijkheid 

Daarbij denkt het raadslid overigens breder dan 
alleen de toegankelijkheid van gebouwen. Immers, 
er bestaan vele beperkingen waar rekening mee 
gehouden moet worden. “Ook de toegankelijkheid 
van de gemeentelijke website kan nog 
aangescherpt worden”, denkt Hatzman.“ Alsmede 
het openbaar vervoer, onderwijs, theaters en 
maatschappelijke organisaties. Het is gewoon zo 
dat nog lang niet alles maximaal toegankelijk is 
gemaakt voor mensen met een beperking.”  
 
Westerkwartierbreed 

“Al is het natuurlijk een traject dat afgelegd moet 
worden. Dit is niet van vandaag op morgen 
geregeld. Daarom vind ik ook dat dit plan er al had 
moeten zijn. Sterker nog, we zouden al bezig 
moeten zijn met de uitvoering ervan. Dat het nu 
Westerkwartierbreed wordt uitgemeten is toe te 
juichen, maar geen reden om stil te blijven staan. 
Vanaf nu is toegankelijkheid de norm en 
ontoegankelijkheid de uitzondering.” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe doe je dat? 

“Mijn taak als wethouder Economische Zaken is 
daarover het gesprek aan te gaan met de 
ondernemers in het dorp. Zij zullen dat uiteindelijk 
moeten doen”, aldus Pastoor. Maar de gemeente 
kan daar wel een aanzet toe geven. “In overleg 
met de vereniging Dorpsbelangen en de 
Handelsvereniging hebben we een grote 
ondernemersbijeenkomst belegd. Peter Vegter 
van TV Drenthe praatte de avond aan elkaar. We 
hadden een paar goede inleiders uitgenodigd om 
het perspectief te schetsen. Een aantal 
tafelvoorzitters ging daarna in gesprek met de 
ongeveer 60 ondernemers. Welke thema’s moeten 
aandacht krijgen? Het was een heel succesvolle 
avond met heel veel uiteenlopende ideeën. Ook 
een vervolgavond was succesvol.” 
 
Krijgt zoiets dan ook een concreet vervolg? 

Elly Pastoor knikt instemmend. “Er zijn nu drie 
werkgroepen opgezet die gaan kijken wat er meer 
mogelijk is op het gebied van toerisme en 
recreatie, op het gebied van breedband-Internet 
en telecommunicatie. Daarnaast is er een stel 
jonge ondernemers dat de 
ondernemersvereniging komt versterken. De 
bedoeling is dat deze drie werkgroepen op 1 mei – 
de Dag van de Arbeid is een mooie datum – gaan 
vertellen welke voorstellen ze hebben.” 
 
“Dit soort dingen opstarten, dat zie ik als mijn 
taak. Als wethouder dwarsverbindingen leggen, 
beetje duwen, beetje trekken, zodat mensen bij 
elkaar komen en zelf het heft in handen nemen”, 
zo geeft Pastoor aan. 

Wethouder Elly Pastoor in Grootegast  

“Aanjagen en opschudden” 
Door Joost Eskes 

Elly Pastoor 

In februari 2016, nu ruim een jaar geleden trad 
ze aan in de gemeente Grootegast, Elly Pastoor. 
Ze werkte eerder twee en een half jaar als 
wethouder in de gemeente Groningen. In 
Grootegast kreeg ze een omvangrijke 
portefeuille met als taken onder meer sociale 
zaken & werk en inkomen, participatie en 
arbeidsmarkt, sport, armoedebeleid, 
dorpenbeleid en economische zaken. Tijd voor 
een eerste terugblik: waar is ze mee bezig, en 
welke resultaten liggen er? 
 
Pastoor: “Vanuit de portefeuille Economische 
Zaken heb ik me het afgelopen half jaar vooral 
beziggehouden met het stimuleren van de 
bedrijvigheid in onze gemeente. Neem nou het 
centrum van Grootegast. Er lagen wel allerlei 
plannen, maar er gebeurde niet genoeg. Tijd dus 
om de veren op te schudden. Ook omdat de 
herindeling in 2019 van alles kan betekenen voor 
het centrum van Grootegast. Nu werken daar 
nog zo’n 100 ambtenaren die in het centrum 
winkelen. Hoe dat straks gaat weten we niet 
precies. Daarom is het ons een grote zorg om de 
levendigheid van het centrum te versterken.” 



. 
 

 
 
Hoe ziet dat er straks uit in de nieuwe gemeente 
Westerkwartier? 
 
“De afgelopen tijd heb ik niet alleen naar 
Grootegast zelf gekeken maar ook naar de andere 
dorpen. Daar is het wat moeilijker om soortgelijke 
initiatieven van de grond te krijgen. Er is gewoon 
minder massa, minder bedrijven die verder van 
elkaar af liggen. Dit moeten we dus oppakken in 
Westerkwartierverband. De contacten met de  
collega’s zijn intussen gelegd. De 
gebiedscoöperatie komt binnenkort met 
voorstellen waar de Westerkwartier gemeenten 
wellicht bij kunnen aanhaken. Ik ben erg 
benieuwd. Een van de initiatieven die al genomen 
zijn, is het starten met een kredietunie voor het 
verlenen van kredieten aan starters die bij de 
banken niet aan de bak komen. Kredieten van 
ondernemers voor ondernemers. Dat zie je nu op 
allerlei terreinen in heel Nederland opkomen. Mijn 
taak is het dit soort ideeën te helpen realiseren.” 
 

Beetje trekken en duwen 

“Dit soort dingen opstarten, dat zie ik als mijn 
taak. Als wethouder dwarsverbindingen leggen, 
beetje duwen, beetje trekken, zodat mensen bij 
elkaar komen en zelf het heft in handen nemen. Ik 
ben er blij mee dat de Handelsvereniging nu een 
Ondernemersvereniging is geworden, dat 
middenstanders dus beter leren samenwerken 
met ondernemers op de bedrijventerreinen. Dat 
verbreedt voor beide groepen het perspectief. Om 
die reden zal de bijeenkomst op 1 mei ook niet 
meer door ons, door de overheid, worden 
georganiseerd maar door een van de grotere 
ondernemingen in het dorp, Clondalkin Flexible 
Packaging Grootegast. Er werken zo’n 100 
mensen, ze maken allerlei verpakkingsproducten 
voor onder andere Unox en Mentos. We waren 
daar laatst met het college op bezoek en het zag 
er prachtig uit.” 

 
 
Krijgt zoiets dan ook een concreet vervolg? 

“Zeker. We hebben in Grootegast kansen die we 
moeten verzilveren. Zo moet de werkgroep 
Toerisme & Recreatie eens nadenken over ons 
Legiomuseum dat volle zalen trekt maar sterk 
drijft op vrijwilligers. Het museum is een kip met 
gouden eieren, maar houdt de organisatie het vol? 
Hoe krijgen we die museumbezoekers naar de 
winkels in ons dorp?” 
 

 
 

Is Economische Zaken wel iets voor de PvdA?  

“Mijn portefeuille is breed. Economische Zaken is 
belangrijk omdat bedrijven voor werkgelegenheid 
zorgen. Ik trek ook aan onderwerpen als 
arbeidsmarkt, participatie, probeer mensen uit de 
bijstand aan het werk te krijgen. Daar ligt 
natuurlijk een belangrijke motivatie voor een 
wethouder, zeker van de PvdA. Werk, werk, werk, 
dat loopt allemaal via de lokale bedrijvigheid”,  
zo geeft Pastoor aan. 
 

Even voorstellen: Joachim Bekkering 
Jonge Socialisten 
 
Mijn naam is Joachim 
Bekkering, ik ben 20 jaar en 
sinds mijn veertiende lid 
van de Jonge Socialisten. 
Sinds mijn zestiende ben ik 
ook lid van de PvdA.  
 
Mijn inziens zou de PvdA om jongeren weer aan 
zich te binden deze idealen breder moeten 
uitdragen en moeten laten zien dat politiek 
absoluut geen  ‘ver van je bed show’ is, maar 
direct invloed heeft op jouw eigen leven en op 
jouw verantwoordelijkheid. Dit zou kunnen door 
jongeren effectiever via sociale media met 
politiek en belangrijke issues in contact te 
brengen en door jongeren hun visie op 
maatschappelijke problemen te laten geven 
 
 




