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Hoopvol in november 

Beste partijgenoten,  

Als bestuur brengen we dit nummer van ledenblad Ons Rode Hart op papier uit als tastbaar teken van leven en hoop 

in deze coronatijden. In dit nummer praat de fractie u bij naar aanleiding van de gemeentelijke begroting en intervie-

wen we wethouder Elly Pastoor over haar beleid. Verder in dit nummer aandacht voor minimabeleid, kunst, nep-

nieuws en een heleboel andere onderwerpen. Graag zien we u – jammer genoeg nog wel via een scherm – bij onze 

eerstvolgende ledenvergadering op zaterdagmorgen 21 november a.s. Zie de agenda op pag. 3.  

November is al met al een bijzondere maand aan het worden. Een notering in mijn persoonlijke top 62 van leukste 

jaren gaat 2020 niet krijgen. Te veel snertnieuws: uit Amerika, over dat akelige virus, oplopende werkloosheid, nep-

nieuws en complotten, digitalisering waar je het benauwd van krijgt. Fijn is anders.  

Maar … de maand november springt er uit. Ineens is er na een gruwelijk spannende verkiezingsweek een overwinning 

voor het politieke fatsoen in de Verenigde Staten. De wellevendheid was met president Trump door de bodem gezakt 

en zeg maar ergens in het stenen tijdperk beland. Waarbij ik direct mijn excuses maak richting stripheld Fred Flintstone 

die net als Trump weliswaar ook te vaak schreeuwde (Wilma!!!), bot en arrogant was, maar die tenminste een hart 

van goud had. Dat van kleuter Donald is dan weer van steen. Kortom, de beschaving is er met deze verkiezingsuitslag 

lichtjaren op vooruit gegaan.   

Ineens is er ook een vaccin dat hoop inboezemt. Misschien kunnen we ons begin 2021 al laten inenten en daarna iets 

van de gratie van ons oude leven oppakken. Elkaar weer ontmoeten, even vasthouden, een terrasje pakken, het on-

derwijs weer op gang krijgen, onbeschermd bij elkaar komen, enne … roept u maar.  

Nog es wat. Het ene na het andere verkiezingsprogramma lijkt wat naar links/midden op te schuiven. Allerlei onder-

zoeken over het stelselmatig achterblijven van lonen in relatie tot de winsten van het bedrijfsleven oefenen invloed 

uit. Ons eigen PvdA program schuift ook naar links.  

Daar gaan we het vast nog over hebben de komende hoopvolle maanden.  

Joost Eskes, redactie.   

 

  Ons Rode Hart 
        Nieuwsbrief van  de PvdA afdeling Westerkwartier         November, 2020 



Ons Rode Hart, ledenblad PvdA afdeling Westerkwartier, november 2020.                                          2 

 

Inhoud 
Actueel - Een nieuw verkiezingsprogramma 2021-25 .................................................................................. 2 

Kamerverkiezingen in maart 2021 – campagne ........................................................................................... 2 

van harte welkom bij ....................................................................................................................................... 3 

Ledenvergadering op 21 november a.s. ............................................................................................................. 3 

Dankzij PvdA gaat sociaal minimum in het Westerkwartier naar 130% ..................................................... 4 

Algemene Beschouwingen 2020 .................................................................................................................. 5 

‘Gezien worden, je gezien weten en je laten zien” ...................................................................................... 5 

‘Even zwaaien en omkijken’ – actieprogramma één tegen eenzaamheid .................................................. 9 

Kunst uit eigen kwartier ............................................................................................................................... 9 

Voedselbank in nood – donaties meer dan welkom .................................................................................. 10 

Defibrilleren ................................................................................................................................................ 11 

Carjacking in Aduard tijdens het fossielvrije weekend .............................................................................. 12 

Website PvdA-Westerkwartier volgt politieke nieuws op de voet ........................................................... 12 

Nepnieuws – de strijd tegen dat andere virus ........................................................................................... 13 

 

Actueel - Een nieuw PvdA ver-

kiezingsprogramma 2021-25 

 

Het is bijna weer zover, komend jaar zijn er Tweede Kamer ver-

kiezingen. Er ligt een gloednieuw PvdA programma, een hele 

pil, maar het is op verschillende manieren samengevat. Eerste 

reactie: een ruk naar links. Nu ook gevolgd door de keuze om 

alleen samen met Groen Links eventueel tot een regeringsco-

alitie toe te treden. Misschien wordt hier de huid verdeeld voor 

de beer geschoten is, maar … ’t kan geen kwaad die vacht duur 

te verkopen. https://www.pvda.nl/verkiezingsprogramma-2021/  

 

************************* 

Kamerverkiezingen in maart 2021 – campagne 
 

De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen zijn pas in maart 2022 (GR22), maar over vier maanden mogen we al 

naar de stembus voor het kiezen van een nieuwe Tweede Kamer (TK21). Achter de schermen draait de PvdA-campagne 

al voorzichtig warm. Wat staat er aan te komen? Speciale verkiezingsmagazines en een speciale uitgave van het blad 

Rood; verder flyers, posters en lokale filmpjes. Ter voorbereiding hebben we een kernteam samengesteld: Sandra de 

Wit (fractie), Mark Veenstra (fractie), Henrica Bergsma (fractievolger), Elly Pastoor (wethouder), Luc Veenstra (lid), 

Paula Grit (bestuur) en Myra Eeken-Hermans (campagnecoördinator). Binnenkort hebben we een eerste brainstorm-

bijeenkomst.  

 

Heb je suggesties voor de lokale campagne om de PvdA onder de aandacht te brengen van de juiste mensen, mail ze 

naar één van de kernteamleden of naar Myra Eeken-Hermans, via info@brugvrouw.nl. Heel graag.  

https://www.pvda.nl/verkiezingsprogramma-2021/
mailto:info@brugvrouw.nl
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van harte welkom bij 

Ledenvergadering op 21 november a.s.  
 

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de ledenvergadering van de PvdA afde-

ling Westerkwartier op zaterdag 21 november 2020  vanaf 10.00 uur. De le-

denvergadering vindt digitaal plaats in de LEDENKAMER (via de mail laten we 

nog weten hoe u kunt inloggen) 

 

 

 

Agenda ledenvergadering PvdA afdeling Westerkwartier 

1. Opening en welkom 

2. Mededelingen 

3. Verslag ledenvergadering van 30 juni 2020  (digitaal)                                                 (zie bijlage 1) 

4.      Begroting afdeling 2021 en toelichting penningmeester                                             (zie bijlage 2) 

5.      Benoeming van de heer Johan Steen in de kascontrolecommissie 

6.      Vaststellen werkplan bestuur 2021                                                                                  (zie bijlage 3) 

 

7.      Bestuursverkiezing - Aftreden en verkiezing bestuur conform art 2.5 Regl. van de PvdA 2017                                               

 (Voorafgaand aan de ledenvergadering is het mogelijk kandidaten aan te dragen voor het bestuur. Dit kan door 

voor 18 november 2020  een mail te sturen naar: p.grit.pvda@kpnmail.nl.):  

1. Kandidaat voorzitter: Jelle Veenstra 

2. Kandidaat penningmeester: vacature; waarnemend penningmeester Jelle Veenstra 

3. Kandidaat secretaris: Paula Grit 

           Berend Jan Dobma is niet herkiesbaar de overige leden van het bestuur zijn wel herkiesbaar 

 

8.    Gemeenteraadsverkiezingen 16-03-2022                                                           (zie bijlage 4a en 4b) 
➢ Besluiten deel te nemen aan de verkiezingen (moet voor 16-12-20 landelijk gemeld) 
➢ Concept draaiboek bestuur ter aanvulling (moet vastgesteld door ALV voor 16-01-2021) 
➢ Ter informatie het formele datumschema 
➢ Campagne 2021 (Myra Eeken) 
➢  

9.   Afscheid Berend Jan Dobma 
 
10. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag en Sluiting   
 
Het bestuur. 
 

Nota bene: de bijlagen vindt u niet in deze Ons Rode Hart.  
Mensen met een mailadres krijgen deze komende dagen toege-
stuurd.  
 
Mensen zonder een mailadres: u kunt deze stukken opvragen bij 
onze secretaris, graag even bellen met Paula Grit, onze secretaris 
0620854275 

  

Bestuursvergadering in 2020 - beetje behelpen is 
het wel op zo’n scherm 
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Dankzij PvdA gaat sociaal minimum in 

het Westerkwartier naar 130% 
 

In ons Verkiezingsprogramma hebben we aangegeven dat we voor een ruimhartig mini-

mabeleid staan in de vorm van een hogere inkomensgrens voor toelating tot de ge-

meentelijke sociale regelingen, namelijk van 130% van het bijstandsminimum. Tot he-

den geldt een norm van 120%. In het Coalitieprogramma 2018-2022 werd op aandrang van onze fractie opgenomen 

dat de gemeente Westerkwartier een sociale gemeente wil zijn en werd een onderzoek naar een 130% regeling aan-

gekondigd. Onlangs is na voortdurend aandringen tot spoed een Evaluatie van het bestaande minimabeleid en een 

Armoede Onderzoek verschenen.  

 

Enkele opvallende uitkomsten voor het Westerkwartier zijn: 

• bijna 6% van de huishoudens behoort tot de minima,   

• 6% van de kinderen groeit op in een dergelijk huishouden, 

• het bereik van de bijzondere bijstand, het participatie fonds en stichting Leergeld is hoger dan in andere gemeenten,  

• kinderen in eenoudergezinnen hebben meer kans op armoede,  

• voor paren met kinderen geldt nu dat het besteedbare inkomen bij een inkomen van 130% van het wettelijk sociaal 

minimum lager is dan als zij bijstand ontvangen (100% wsm), dit is de zgn armoedeval,  

• voor gezinnen met kinderen geldt dat er een terugval in besteedbaar inkomen is als het inkomen van 110% of 120% 

naar 130% gaat. 

Het College heeft diverse scenario's laten onderzoeken voor het verhogen van de inkomensgrens van alle minima-

regelingen voor alle huishoudens tot 130%, verhogen tot 130% voor alle minimaregelingen voor huishoudens met 

kinderen,  of voor alleen de kindregelingen. Daarnaast is een verhoging van de inkomensgrens kindregelingen tot 140% 

bekeken en een glijdende schaal tot 140%. Het blijkt dat er 1535 huishoudens zijn met een inkomen tot 120% van het 

sociaal minimum, dat is 6% van het totaal. In die gezinnen leven 808 kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, dat is ook 

6% van het totaal aantal kinderen. Hiervan zijn 683 schoolgaande kinderen van 4 - 18 jaar. De grootste categorieën 

zijn eenoudergezinnen (24%) en gezinnen met een niet-westerse achtergrond (37%).  

 

Nu blijkt ook dat veel gezinnen met kinderen, die een inkomen hebben tot 120%, er op achteruitgaan als zij 

door het aanvaarden van werk naar 130% van het sociaal minimum gaan. Zo’n armoedeval geldt niet of nau-

welijks voor huishoudens zonder kinderen. Boven de 120% vervalt het recht op bijzondere bijstand, het Par-

ticipatiefonds en voor gezinnen met kinderen, het Kindpakket. Omdat ook particuliere organisaties als St. 

Leergeld en het Jeugd Fonds voor Sport en Cultuur zich houden aan de 120% norm, wordt de armoedeval 

voor gezinnen met kinderen nog groter. Hierdoor gaat men bij stijging van het inkomen tot 130% en zelfs tot 

140% er in het vrij besteedbare budget enige tientjes tot € 50 per maand op achteruit.  

 

Het toegankelijk maken van de gemeentelijke voorzieningen voor deze ruimere doelgroep neemt de armoedeval voor 

hen weg. Bij stijging van het inkomen tot 140% kan dat wel weer optreden, temeer omdat ook rijkstoelagen dan ver-

vallen. Daarom wordt nog onderzocht of hier met een glijdende schaal iets op gemeentelijk niveau aan te doen is. Het 

systeem van inkomensafhankelijke Rijkstoelagen zoals voor de zorgverzekering, de huurtoeslag, het kindgebonden 

budget, gaat financieel om veel grotere bedragen, maar daar wordt overal een glijdende schaal toegepast zodat het 

negatieve effect geleidelijker optreedt naarmate het inkomen naar 130% of meer stijgt. Daarom is het goed dat er op 

gemeentelijk niveau vanaf 2021 een belangrijke verbetering wordt doorgevoerd. Naar verwachting zullen St. Leergeld 

Westerkwartier-Noordenveld en het JFSC zich hierbij aansluiten wat het effect verder versterken zal.  

 De gemeenteraad heeft het voorstel van het college op 3 november aangenomen met 

een overgrote meerderheid. Alleen de VVD stemde tegen. We zien de ophoging tot 130% 

voor gezinnen met kinderen als een belangrijke stap vooruit in het sociaal beleid van de 

gemeente Westerkwartier! 

 

Jelle Veenstra 
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Algemene Beschouwingen 2020 

 

‘Gezien worden, je gezien 

weten en je laten zien”  

 
Op woensdagavond 11 november vonden de Algemene 

Beschouwingen in de gemeenteraad van het Wester-

kwartier  plaats. Altijd een moment dat een fractie het 

vizier scherp stelt op de doelen en nagaat of het schip van staat op koers ligt. Hier volgt een samenvatting van de 

tekst van de PvdA fractie. De gehele tekst is te vinden op de website van de PvdA, https://www.pvdawesterkwar-

tier.nl/   

 

Vanuit de fractie: PvdA en de Algemene Beschouwingen van 11 november jl. 

 

Uitgangspunt voor de fractie is ‘Ben ik in beeld? Gezien worden, je gezien weten en je laten zien’. Dat zijn basisbe-

hoeften voor iedereen, thuis, in je eigen omgeving, het speelt overal. Vanuit sociaaldemocratische waarden staat ver-

betering van de sociaaleconomische en maatschappelijke positie van de lage- en middenklasse centraal.  

 

De covid 19 pandemie roept in dat opzicht stevige vragen op. De gevolgen voor de samenleving zijn enorm. De vang-

netfunctie van de overheid is nu des te meer van belang, landelijk, maar zeker ook lokaal. Communiceren wordt nog 

belangrijker dan het al was. Maar dat lukt ook, de gemeente Westerkwartier heeft de afgelopen periode geantici-

peerd, was creatief en nam stevig positie in.  De begroting laat die proactieve houding en ambitie ook zien. Klappen 

opvangen is nodig, maar de ambities vasthouden is minstens zo belangrijk.  

 

De financiële positie is zoals bekend niet rooskleurig, maar de jongste cijfers zijn iets positiever. Er is meer grip op het 

sociale domein ontstaan maar ook zetten we stappen rond omgevingswet, duurzaamheid en energie. We moeten niet 

somberen, we zijn in beeld als een gemeente die het in vergelijking met andere gemeenten goed doet. Toch zeggen 

we met nadruk dat zonder financiële ondersteuning van het rijk we het in het sociale domein niet redden. We moeten 

dat met nog meer nadruk aan het kabinet vertellen. Preventie willen we nog sterker op de kaart zetten: daarom komen 

we met een motie om ‘home-start’ aan onze instrumenten toe te voegen.  

 

In het vrijwilligersbeleid blijven mogelijkheden onbenut. De PvdA heeft dit eerder 

onder de aandacht gebracht, hoe staat het met de uitvoering van onze motie? In het 

Armoedebeleid zijn we blij met de bereikte ondersteuning van gezinnen met kinderen 

die in armoede leven. Op 3 november gaf de Raad hiervoor in grote meerderheid 

steun. Doel moet zijn dat kinderen mee kunnen doen en voorkomen dat armoede 

erfelijk wordt. We zijn voorstander van de pilot rond eerder ingrijpen bij het oplopen 

van schulden. Graag horen we hoe ver deze proef intussen is.  

 

Corona betekent banenverlies en faillissementen. We ondersteunen de vele oproe-

pen die we elders zien om lokaal te kopen en zo eigen ondernemers te steunen. Het mag wat ouderwets zijn, maar 

juist in deze tijd is deze keuze gepast. Omscholing en verduurzaming bieden kansen, we horen hier van het college 

graag meer over. Lokaal en circulair produceren, het ontwikkelen van  toerisme en recreatie evenzo. Appie ’s minima-

camping is een voorbeeld om trots op te zijn, maar ook het blote-voeten-pad, het kamperen bij de boer, de nieuwe 

fiets- en wandelkaart die van ’t zomer huis aan huis is verspreid, dat zijn mooie initiatieven. Inwoners willen dichter 

bij huis hun voedsel ophalen, lokaal eten, voedseltuinen en het voedselakkoord zijn zaken waarin we met gepaste 

trots voorloper willen zijn.  

  

Bestuur in overleg – het is toch wat behelpen zo’n 
scherm 

https://www.pvdawesterkwartier.nl/
https://www.pvdawesterkwartier.nl/
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Enige zorg voelen we voor het mee door corona veroorzaakte probleem om goede stages te regelen voor leerlingen 

van diverse opleidingen. De gemeente moet daarin een rol op zich nemen. Samen met de bibliotheek en kunstbedrij-

ven moeten we kijken naar goede plekken voor onderwijs, muziek, kunst en leven. Het plan van de Borgen springt er 

voor de komende jaren uit.  

 

Afgelopen jaar is het duurzaamheidsbeleid vast gesteld en was ook de RES, de Regionale 

Energie Strategie, aan de orde. We zijn verwachtingsvol, maar het verkrijgen van draagvlak 

wordt de grootste uitdaging. Energiecoaches en ambassadeurs spelen een grote rol, terwijl 

de gemeente zelf het goede voorbeeld zal moeten geven. De verduurzamingsopgave is 

enorm, we zullen veel gebouwen moeten afstoten of renoveren.  

 

Leefbaarheid van onze kernen is cruciaal, maar de financiering roept vragen op. Het rijk 

komt met extra bekostiging enerzijds en bezuinigingen anderzijds rond dorpshuizen. Hoe 

zit dat eigenlijk? Culturele organisaties staan door Covid onder druk, terwijl cultuur zo be-

langrijk is. Ook vervoer draagt bij aan leefbaarheid, we maken ons zorgen dat OV bedrijven 

gaan snijden in dienstverlening. Welke mogelijkheden heeft de gemeente in deze? De inzet 

op het thema veiligheid waarderen we. Het Damocles beleid valt daar ook onder.  

 

In de Volkshuisvesting pleiten we voor ouderen en starters als doelgroepen. Burgers moe-

ten kunnen meedoen bij het maken van de plannen. Hoe staat het inmiddels met de sociale 

woningbouw? Gaat de gemeente strategische aankopen doen voor woningbouw in bijv. 

Grijpskerk, Marum en Zuidhorn?  

 

Nog steeds ontbreekt een verkeersvisie waarin goed gekeken wordt naar de verbinding tussen de dorpen. 

Zodoende valt ook geen beleid te maken. Bij die ontsluiting is de lobby voor de Lelylijn van groot belang. Ook 

verwachten we een pro-actiever beleid om gevaarlijke verkeerssituaties aan te pakken. We hebben verschil-

lende vragen hierover gesteld.  

 

We zijn blij dat dit college wil blijven investeren. We doen dat vanuit de reservepot. Onze solvabiliteit wordt niet veel 

beter, maar staat er nog redelijkerwijs voor in vergelijking met andere gemeenten. De OZB verhoging is wat ons betreft 

noodzakelijk om ongewenste bezuinigingen te voorkomen. Het college heeft die verhoging voldoende onderbouwd. 

Daarmee kunnen we onze voorzieningen in stand houden.  

 

Al met al vinden we dat er een prima begroting ligt en een prima beleid waarmee we perspectief houden. Dat is voor 

ons allemaal in deze tijd het allerbelangrijkst.  

 

Op naar een sociaal en duurzaam Westerkwartier! 

 

De fractie van de PvdA Rianne Vos, Mark Veenstra, Sandra de Wit, Hans 

Koenders, Joachim Bekkering, Anne van der Laan, Henrica Bergsma ;  

 

(Deze samenvatting door redactie) 
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‘Ik zie mezelf als een soort 

politiek opbouwwerker’ – 

in gesprek met Elly Pastoor  
 

 

Via alweer een andere applicatie is het contact zo gefikst en 

zit ik tegenover Elly Pastoor, zij in haar huiskamer, ik in de 

mijne, het blijft wel even wennen. Maar ook deze wethouder werkt nu voor 95% vanuit huis. “Er zijn dagen dat ik om 

half negen voor het scherm begin en om tien uur ’s avonds weer stop. Dat is dodelijk vermoeiend, maar … we leren er 

ook mee om te gaan en het is ook wel weer erg efficiënt. Voor de digitale raadsvergaderingen zie ik als groot nadeel 

dat het onderlinge contact vermindert, je kunt niet met iemand nog es even napraten over wat hem of haar nu precies 

beweegt. Dat is echt een minpunt.” 

 

Elly is bezig met haar derde wethouderschap. Na de gemeente Groningen vertrok ze naar Grootegast waar ze na het 

overlijden van toenmalig wethouder Cor de Wagt diens plek overnam. Nu zit ze alweer bijna twee jaar mee aan het 

roer van de het scheepje Westerkwartier, en aan het interview te merken, met plezier en energie. In een grote ge-

meente is de ambtelijke laag steviger, stelt ze. Het mooie van het huidige werk is dat het om een ,,nieuwe gemeente 

gaat, je bepaalt mee hoe zo’n gemeente vorm krijgt, je hebt, ja inderdaad: ontwerpinvloed. Het gaat soms om kleine 

zaken, dorpen die graag zien dat je op detailniveau meedenkt, maar ook om visionaire zaken: wie willen we nu graag 

zijn? Ja, ik vind wel dat we de trits ‘dichtbij, nuchter en ambitieus’ waarmaken. Ik voel me er in elk geval goed bij 

thuis.” 

 

Verkiezingen  

 

We spreken elkaar op drie november, de dag dat in de VS spannende verkiezingen plaats vinden. Zijn de verhoudingen 

in Nederland ook zo verhard? Elly is niet actief op de sociale media en niet betrokken bij het digitale debat maar merkt 

wel dat er ook in het Westerkwartier een kloof is. Er zijn ,,mensen die in complotten geloven en een grote afkeer 

hebben van de overheid. En ook zijn er mensen die de PvdA haten. Soms hoor je verhalen waardoor je nog wel iets 

begrijpt van die sentimenten. Zelf vond ik de compassie van Joop den Uyl inspirerend, maar anderen ergerden zich 

aan zijn zekerheden. Alle partijen die lang aan de macht zijn lo-

pen gevaar arrogant te worden. Hoe ik probeer dat te voorko-

men? In  gesprek gaan, luisteren. Bijvoorbeeld toen ik in Groote-

gast wethouder werd heb ik alle fractievoorzitters uitgenodigd 

voor een gesprek en hun verhalen gehoord. Je moet het samen 

doen. En als wethouder werk ik veel van onderop: nodig mensen 

uit, laat ze zelf voornemens formuleren, plannen maken en be-

stuur samen met hen. Ik zie mezelf vooral als politiek opbouw-

werker”.  

 

Voedselakkoord  

 

Enthousiast vertelt zij over haar ‘opbouw’ initiatieven. Zo heeft 

ze met een grote reeks partijen een ‘Voedselakkoord’ gesloten 

dat onder andere gaat over meer aandacht voor lokale producten 

en een regionale voedselketen. Dat zijn, zegt ze, ‘innovatieve, 

slagkrachtige concepten’ waar Kamerleden, het Kabinet en zelfs 

Eurocommissaris Timmermans soms bij betrokken zijn of wor-

den. Ander punt is het ‘Sportakkoord’, waar sportverenigingen, 

1. Binnen vijf jaar eet 50% van de Wester-

kwartierders 250 gram groente per dag 

2. Binnen vijf jaar hebben (in ieder geval) 

de dorpen waar geen winkel is een 

dorpstuin/voedselbos voor verse groen-

ten en fruit 

3. Binnen twee jaar een platform ontwikke-

len voor en door boeren in het Wester-

kwartier waar kennis gedeeld kan wor-

den over biodiversiteitsverbetering op 

het bedrijf 

4. Binnen vijf jaar wordt er 30% minder 

voedsel verspild in de regionale keten.  

Enkele doelen van het voedselakkoord 
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maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen  elkaar troffen en ideeën lever-

den voor een sportagenda voor het Westerkwartier. ‘Van onderop’ werken is daarbij 

steeds het toverwoord. Dat dat in theorie zou kunnen botsen met PvdA-voornemens 

is in theorie waar, onderkent ze, maar ‘ik ben dat in de praktijk nog niet tegengeko-

men, meestal grijpt het ‘naadloos’ in elkaar’.  

 

Hinkelen  

 

‘Het mooie van mijn portefeuille is, is dat er veel dwarsverbanden te leggen zijn. Eco-

nomische zaken en toerisme/recreatie kruisbestuiven elkaar, net als sport, voedsel en 

gezondheid. Het programma ‘School in Beweging’ biedt een bewegingsprogramma 

aan kinderen van 2 tot 12. Het bewegen tussen en tijdens de lessen helpt kinderen om 

hun motoriek te ontwikkelen. Als ze met de auto naar school komen, veel achter 

beeldschermen zitten en niet meer bij wijze van spreken op het plein hinkelen, dan moet je hen op een andere manier 

stimuleren om te bewegen. Daarmee ‘springt de score omhoog’, aldus de wethouder. Agressie en pesten nemen af, 

jongens zijn geconcentreerder. Een prachtprogramma dus, dat in coronatijd wel lastig overeind te houden is. Elly 

maakt zich zorgen. Alle hens aan dek.  

 

Ander onderwerp: laaggeletterdheid, een probleem dat alleen maar toe lijkt te nemen. Al heel lang is ze actief rond 

dit thema, onder meer als voorzitter van het Provinciale Bondgenootschap Laaggeletterdheid waarin partijen als Bi-

bliotheken en ROC’s zitten. ‘Het is nu wel zaak te voorkomen dat die initiatieven als een plumpudding inzakken als de 

bibliotheken door corona sluiten. Nu al neemt het aantal aanmeldingen, maar ook het aantal vrijwilligers af. Zaak dus 

om zodra het weer kan, des te sterker tevoorschijn te komen.  

 

Had ze al verteld van haar detailhandelsvisie en het bureau dat 

daarvoor ondernemers bij elkaar bracht?  En wat ze nog beslist kwijt 

wil is de functie van de Gebiedscoöperatie die HBO, Universiteit, 

studenten en regio bij elkaar brengt. “Ik ben een groot bewonde-

raar van de coöperatie, omdat het mes aan diverse kanten snijdt: je 

haalt studenten naar de regio met innovatieve ideeën voor onder 

andere MKB en de dorpen; mogelijk blijven ze later ook hangen. Dat 

is voor iedereen goed.” 

 

Glunder 

 

De samenwerking met de fractie loopt goed, fractie en wethouder steunen elkaar. Op de vraag naar de samenwerking 

met de coalitiegenoten stelt Elly dat de samenwerking met VZ2000 in deze coalitie niet geforceerd is. Wel is de wijze 

van politiek bedrijven een andere dan wij gewend zijn en dat kan wel eens onvoorspelbare acties opleveren.   

 

We komen op het nieuwe verkiezingsprogramma van de PvdA dat deze week is uitgekomen. Wat vindt Elly ervan? 

“Wat ik ervan gezien heb maakt me wel blij. Het zijn de klassieke thema’s wonen, werken en inkomen die centraal 

staan. En ja, het is ook mooi om te merken dat Asscher op alle kritische vragen van journalisten blijmoedig aangeeft 

dat hij inderdaad eerder a vond maar nu b.” Het zijn andere tijden. Als ik haar vertel dat daarin ook staat dat “kinderen 

in arme gezinnen meer steun voor sport of muziekles verdienen en dat er een groot offensief komt om kinderen weer 

aan het lezen te krijgen” brengt dat haar tot een brede glunder.  

 

Joost Eskes  

 

  

https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/onderwijs/?maatregel-aanpak-armoede-onder
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/onderwijs/?maatregel-groot-offensief-tegen
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Korte berichten  

‘Even zwaaien en omkijken’ – actieprogramma één te-

gen eenzaamheid  
 
Op 3 november kondigde het kabinet opnieuw scherpere coronamaatregelen aan. Iedereen moest weer even nagaan 

of geplande bezoekjes konden doorgaan en of het niet te stil zou worden. De kreet ‘volk’ bij de achterdeur hoor je 

niet meer zo vaak, het spreekwoordelijke ‘touwtje uit de brievenbus’ waar Jan Terlouw een paar jaar terug zo mooi 

naar verwees, is iets uit het verleden. Die kilte vindt ook bevestiging in cijfers van het ministerie van Volksgezondheid 

en Zorg dat aangeeft dat de helft van de 75 jarigen zegt zich eenzaam te voelen. Het landelijke Actieprogramma Een 

tegen Eenzaamheid hoopt daar wat aan te kunnen doen. Bij dat programma heeft de gemeente Westerkwartier zich 

aangesloten, samen met 170 andere gemeenten en meer dan 100 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisa-

ties.  

 

Begin oktober kreeg dat een ludieke vorm toen wethouder Bert Nederveen een 

zwaaisteen plaatste, een stoeptegel, tijdens de slotdag van de Week tegen de Een-

zaamheid. Dit was een initiatief van Sociaal Werk de Schans dat met deze stoep-

steen mensen vraagt aandacht te hebben voor elkaar, letterlijk even naar elkaar 

te zwaaien en om te kijken. Er komen meer zwaaistenen op meer plekken in de 

gemeente. Ook komen er raamtekeningen met een zwerfhand en gaat de Schans 

voor kinderen een zwaai-expeditie organiseren.  

 

Belronde  
 

Aandacht voor eenzaamheid was ook de reden dat het bestuur dit voorjaar en opnieuw in oktober van dit jaar een 

belronde hield met oudere leden. Dat belletje met de vraag ‘hoe gaat het met u?’ werd gewaardeerd. De meeste 

gebelde mensen gaven aan zich overigens goed te redden, met hulp van familie of door boodschappen thuis te laten 

bezorgen, burenhulp etc. In een enkel geval konden we als bestuur zelf wat doen. We hebben afgesproken nog es 

opnieuw te bellen. Mocht u zelf met een vraag of kwestie zitten, schroom niet en bel met onze secretaris Paula Grit, 

06-20854275 

 

***************************************************** 

Kunst uit eigen kwartier  
 

Het idee ontstond zomaar spontaan toen Myra Eeken-Hermans en 

Trija Fleer Niks, beide actief in de PvdA, elkaar ontmoetten en de 

één haiku’s bleek te schrijven en de ander schilderde. Zou het niet 

leuk zijn om kunstenaars te vragen werk te maken bij haiku’s en 

daarvoor in die vreselijke coronatijd een plek te zoeken om te ex-

poseren? Zo gezegd, zo gedaan, de gemeente bleek wel te voelen 

voor zo’n initiatief en na een oproep via allerlei media, de kunste-

naars ook. Sterker nog, op een gegeven moment moest er zelfs een stop 

worden ingesteld, omdat er zoveel aanmeldingen waren. Elk van de 23 

deelnemende kunstenaars kreeg een gedicht uitgereikt en kon aan ’t 

werk.  

 

Haiku ; meervoud: haiku of haiku's) is een 

vorm van Japanse dichtkunst, geschreven 

in drie regels waarvan de eerste regel 5, de 

tweede regel 7 en de derde regel weer 5 

lettergrepen telt. 
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Op zondag 1 november is de tentoonstelling in museum de 

Wierden in Ezinge geopend, dat een prachtige plek bood 

aan de veertig kunstvoorwerpen van eigen kunstenaars uit 

het Westerkwartier. U ziet er sierraden, keramiek, foto’s en 

nog veel meer. Ook in expositieruimte de Aquarel (de 

voormalige basisschool) in Sebaldeburen is er een exposi-

tie ingericht. Op beide plekken kunt u  ook workshops vol-

gen: schilderen, haiku’s maken, botanisch tekenen en der-

gelijke volgen. Voor het programma zie https://www.welkomin-

zuidhorn.nl/actueel/actueel-zuidhorn/kunst-geinspireerd-door-haikus-

en-de-regio-westerkwartier/  

 

Maar ….. Nu zou natuurlijk een warme oproep moeten vol-

gen om die tentoonstelling te bezoeken, maar … zoals u 

weet besloot het kabinet op 3 november musea, bibliothe-

ken en meer publieke instellingen de komende twee weken 

te sluiten. Daarmee lijkt dit mooie initiatief in de kiem ge-

smoord, maar niets is minder waar, want over twee weken 

(rond 18 november) is die sluiting hopelijk voorbij en kunt u alsnog een kijkje komen nemen in beide of één 

van deze musea.  

 

Waarom dit initiatief? “We willen een verbinding creëren tussen kunst, cultuur en musea in het Westerkwartier in een 

tijd dat het lastig is voor kunstenaars om zichtbaar te zijn. In de nieuwe gemeente kent nog niet iedereen elkaar. En 

wij willen kunstenaars in het Westerkwartier een podium geven waarop ze met hun werk zichtbaar kunnen zijn,” 

vertellen initiatiefnemers Myra Eeken-Hermans en Trija Fleer-Niks, “het Westerkwartier bevindt zich met corona in 

het oog van de storm, waar uiterste stilte heerst. Om deze stilte zichtbaar te maken en te verwerken, organiseren wij 

dit podium”. Kortom, een tentoonstelling om het isolement te doorbreken. (bron: https://www.welkominzuid-

horn.nl/actueel/actueel-zuidhorn/kunst-geinspireerd-door-haikus-en-de-regio-westerkwartier/)  

 

Hopelijk luwt de storm zodat we vanaf 18 november ook echt kunnen kijken.  

 

 

***************************************************** 

Voedselbank in nood –  

donaties meer dan welkom  
 

“Zo’n 500 mensen komen voedsel halen bij de diverse uitgif-

tepunten van de Voedselbank in het Westerkwartier. Dat 

aantal neemt overal toe, elders in het land wel met 30%, hier 

iets minder. Dat kunnen gezinnen zijn, alleenstaande ouders, 

ZZP’ers die het hoofd niet boven water kunnenhouden en wie 

ook maar. Wij helpen vooral mensen uit onze gemeente zelf, 

maar opvallend is dat het Rode Kruis sinds kort weer vaker aan de bel trekt: voor asielzoekers, daklozen en andere 

traditioneel arme groepen is het ook een moeilijke tijd.” 

Aan het woord is Trija Fleer-Niks, bestuurslid van de PvdA-Westerkwartier, maar ook al geruime tijd in het bestuur 

van de Voedselbank in het Westerkwartier. Intussen is dat een stevige organisatie geworden die bouwt op de inzet 

van zo’n 120 vrijwilligers. Zo rijden drie vrachtauto’s zes dagen in de week naar de lokale supermarkten of bakkers om 

daar voedsel op te halen dat kan worden herverdeeld. De voedselbank heeft een hoofddepot en er zijn drie uitgifte-

punten in de gemeente. Vaak komen mensen daar al vroeg aan om in de kantine even koffie te drinken of bij de kachel 

te zitten. Ook screent teen team van 12 mensen de aanvragers voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van 

https://www.welkominzuidhorn.nl/actueel/actueel-zuidhorn/kunst-geinspireerd-door-haikus-en-de-regio-westerkwartier/
https://www.welkominzuidhorn.nl/actueel/actueel-zuidhorn/kunst-geinspireerd-door-haikus-en-de-regio-westerkwartier/
https://www.welkominzuidhorn.nl/actueel/actueel-zuidhorn/kunst-geinspireerd-door-haikus-en-de-regio-westerkwartier/
https://www.welkominzuidhorn.nl/actueel/actueel-zuidhorn/kunst-geinspireerd-door-haikus-en-de-regio-westerkwartier/
https://www.welkominzuidhorn.nl/actueel/actueel-zuidhorn/kunst-geinspireerd-door-haikus-en-de-regio-westerkwartier/
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voedselpakketten. Het is zwaar om die screening te ondergaan of te doen, maar het is wel nodig, aldus Trija. Drie 

coördinatoren zorgen voor de afstemming. 

Problemen  

Maar er zijn wel nieuwe problemen. Zo neemt de hoe-

veelheid restanten af omdat supermarkten en andere 

winkelbedrijven hun voorraadbeheer verbeteren en min-

der overhouden. Dat betekent dat ook voor de Voedsel-

banken schraalhans keukenmeester dreigt te worden met 

mogelijk als gevolg dat de pakketten minder vaak beschik-

baar zijn en kariger worden. Door corona is ook de toe-

gang tot de kantines beperkt, mensen moeten dus buiten 

wachten.  

Hoe mensen helpen? Vrijwilligers zijn er op dit moment 

genoeg, aldus Trija, al is het wel zo dat velen tot de kwets-

bare leeftijd behoren en dus voorzichtiger zijn geworden. 

Wel kunnen mensen doneren. Meer dan tot nog toe zal de Voedselbank voedsel moeten inkopen. Daarvoor is geld 

nodig. Kerken maar ook bedrijven doen al veel, maar bijdragen van betrokken mensen blijven belangrijk voor ons. Je 

kunt ook houdbaar voedsel brengen, let op wel voedsel dat nog enige tijd bewaard kan worden. Het gebeurt jammer 

genoeg ook wel dat ingebrachte voeding niet aan de kwaliteitseisen voldoet. Dan kost het alleen maar geld om dat 

weer weg te doen.  

Hoe u kunt helpen vindt u op de website van de Voedselbank Westerkwartier https://voedselbankwesterkwar-

tier.nl/site/   

 

***************************************************** 

Defibrilleren  
 

Het is al weer een tijd geleden dat we in het Rode Hart een oproep 

hebben gedaan om rond te kijken waar AED ‘s in gebruik zijn. Het 

ging ons toen met name om Middag-Humsterland en het gebied 

rondom Grootegast en Opende. Drie leden hebben gereageerd op 

de oproep. Dat leverde met name nogal wat informatie op over 

Middag-Humsterland. Vervolgens was het een kwestie van de auto 

pakken en ter plekke gaan kijken of de informatie klopte en zelf op 

zoek gaan naar AED’s. 

 

We hebben er heel wat gevonden, in alle dorpen zijn ze aanwezig, het valt op dat met name de in de kleinere dor-

pen AED’s niet aangemeld zijn bij het landelijk netwerk. Men heeft eigen oplossingen bedacht, ook komen we een 

veelvoud aan soorten buitenkasten tegen. Om bekendheid te geven aan deze PvdA-actie hebben we ook nog een 

artikel kunnen plaatsen in het Dagblad van het Noorden en in het Westerkwartier. Door Corona is vertraging opgelo-

pen maar nu worden de eigenaren / beheerders benaderd met de vraag om mee te doen. Het aantal kasten dat uit-

eindelijk aangeschaft zal moeten worden lijkt op dit moment erg mee te vallen. 

 

Het buitengebied blijft een zorgkindje maar de bewoners daar kunnen zich een goede dienst bewijzen door voor aan 

de weg een goed leesbaar huisnummer te bevestigen. Hiervoor zijn speciale gele platen in de handel met een reflec-

terend nummer. 

 

Hans en Joachim. 

  

https://voedselbankwesterkwartier.nl/site/
https://voedselbankwesterkwartier.nl/site/


Ons Rode Hart, ledenblad PvdA afdeling Westerkwartier, november 2020.                                          12 

 

Carjacking in Aduard tijdens het 

fossielvrije weekend 
 

Van 9 tot 11 oktober was het fossielvrije weekend. Daarbij was het 

de bedoeling om zo veel mogelijk kilometers af te leggen zonder 

brandstof te gebruiken. Dat kon natuurlijk met de fiets of met de be-

nenwagen, maar ook bestond de mogelijkheid om dat te doen met 

een elektrische auto, beschikbaar gesteld door de gemeente Wester-

kwartier in samenwerking met Mobi Nederland. Welnu, ondergete-

kende, autofanaat en raadslid, pakte die handschoen op en reserveerde een auto voor de zondag vanuit het pittoreske 

Zuidhorn. Na een beetje gedoe met de reservering en de app (En ja; je moet ook even de gebruiksaanwijzing lezen 

☺), ging het raadslid optimistisch gestemd op pad. 

Aangekomen op de plek, bleek de auto er niet te staan, maar in Aduard. Via de app was de exacte locatie te traceren 

en na aankomst daar, werkte de auto nog niet. Er zat blijkbaar nog een reservering op. Normaliter zou dit niet mogelijk 

zijn, maar de eerdere gebruiker, Rogier van ’t Land, was blijkbaar zo enthousiast geweest over de auto, dat hij deze 

maar meegenomen had. Na diverse pogingen de auto te openen, en via de app de helpdesk gepoogd te bellen, uit-

eindelijk telefonisch de auto overgenomen. Oftewel er was sprake van een echte carjacking! Daarna toch maar even 

een berichtje gestuurd naar Rogier, dat zijn auto meegenomen was. 

Dus op weg naar Marum voor een rondrit met raadslid en gids Hans Koenders. Een stuk geschiedenis rijker en met 

meer inzicht in het mooie landschap van het Zuidelijk Westerkwartier toerden de heren naar het volgende stukje 

geschiedenis: kasteel Nienoord, alwaar een rendez-vous zou plaats vinden met fossielvrij deskundige en elektrische 

auto fanaat en rijder van het eerste uur, Klaas-Wybo van der Hoek. Een hoorcollege , een fotomomentje en een paar 

koppen koffie later vertrokken de heren weer richting Marum, omdat de etappe niet langer meer kon duren vanwege 

de vele kilometers die eerder al waren gereden door Rogier van ‘t Land en we niet met een lege batterij wilden komen 

te staan. 

Betaalbaar elektrisch 

De laatste etappe richting Zuidhorn werd nog wel knap lastig. Met een melding ‘laad nu op’ werd het enigszins span-

nend, maar gelukkig werd net op tijd het eindstation bereikt. Gelukkig was ook Rogier van ’t Land zo sportief om de 

laatste gebruiker weer naar zijn fossielrijke auto te brengen, zodat hij zijn weg naar huis kon vervolgen.  

Al met al een heel avontuur met de elektrische auto, maar ondanks het gedoe een absolute aanrader voor iedereen 

die het eens wil proberen. Daarbij rijdt hij net als een gewone auto, en menig gebruiker zal ook beamen en willen dat 

zijn volgende auto elektrisch wordt. Mits betaalbaar natuurlijk, want daar zijn we van! 

Mark Veenstra 

**********************  

Website PvdA-Westerkwartier 

volgt politieke nieuws op de voet  
 

Het is wel eens een poosje stil geweest op de website van onze 

afdeling, maar dat is intussen verleden tijd. Henrica Bergsma, 

steunfractielid, zorgt voor de toevoer van verse, actuele stukken 

op de site. De moeite waard om zo de fractie en de wethouder op 

de voet te kunnen volgen. Dan bent u helemaal bij.  

https://www.pvdawesterkwartier.nl/  

https://www.pvdawesterkwartier.nl/
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Nepnieuws – de strijd tegen 

dat andere virus   
 

Zomaar op een avond in oktober valt het blad ‘Gezond Ver-

stand’ (hierna: GV) bij ons op de mat, vrij laat op de avond. 

Toch even schrikken. Oud-NRC journalist Karel van Wolferen 

kondigt er een groot offensief aan om het ‘gezonde verstand’ 

weer aan de macht te helpen. De krant wordt in een oplage 

van 1 miljoen verspreid (vergelijk: de grootste krant van Neder-

land, de Telegraaf, heeft een oplage van minder dan 400.000). 

Anderhalve week later verkondigt een Roner gekkie in onze huis-aan-huis ‘De Krant’, dat we toch echt ons … moeten 

gaan gebruiken, want die hele coronacrisis is een en al complot. Als bewijsmateriaal toont hij … een paar filmpjes op 

zijn telefoon! Weer een week later bromt een sonore mannenstem op de klassieke zender Radio 4 dat wie zich fat-

soenlijk wil informeren ‘Gezond Verstand’ moet lezen. Al die uitingen tegelijkertijd, het lijkt verdorie wel een complot.  

 

Dat cabaretier Arjan Lubach op zondagavond op tv bij de VPRO gehakt maakte van dit kwakdenken, dat ontsnapt was 

aan de kwalijk dampende geuren in de onderbuik van de sociale medianetwerken, dat gaf aanleiding tot een bevrij-

dende lach. Maar we zijn nog niet klaar met Lubachs ‘fabeltjesfuik’. Sociale media zijn zodanig ontworpen, liet Lubach 

zien, dat ze extreme opvattingen belonen. Wie eenmaal in zo’n digitale Bermudadriehoek van complottheorieën en 

gelijkgezinde goedgelovigen terecht komt, wordt er in gezogen, kan moeilijk ontsnappen en verzuipt erin. Overigens, 

niet alles is onzin wat deze mensen beweren, nog erger is dat complotten bestaan, zij het dat ze zelden zo waanzinnig 

effectief of alomtegenwoordig zijn als de schrijvers van GV ons willen laten geloven.  

 

In 2019 ontwikkelde ik voor de opleiding Communicatie van de Hanzehogeschool een keuzevak ‘Nepnieuws en desin-

formatie’. Mijn belangrijkste bron voor de situatie in Nederland toen was een Rathenaurapport uit 2018, dat conclu-

deerde dat nepnieuws uiterst gevaarlijk was, maar in Nederland nog meeviel. https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenle-

ving/desinformatie-nederland/  Dat ligt intussen wel even anders. Dat geldt gelukkig ook voor het tegengeluid, voor de be-

strijders ervan. Overheden, sociale netwerken als YouTube, Facebook en Twitter (noodgedwongen) en allerlei onder-

zoeksjournalisten treden op tegen deze kwalijke propaganda en desinformatie. Prachtig hoe in de VS journalisten een 

liegende president onderbreken …, zij het niet zonder risico’s. Gaan we de komende jaren ook in het Westerkwartier 

last krijgen van nepnieuws en desinformatie?  

 

Meer weten: 

 

Historicus Han van der Horst gaf in ‘Nepnieuws’ (2018) een histo-

risch overzicht van nepnieuws door de eeuwen heen, van Romeinse 

keizers tot en met de showprocessen van Stalin en leugens over 

massavernietigingswapens in Irak. ‘Het is oorlog’ van Volkskrant-

journalist Huib Modderkolk beschrijft de pogingen van geheime 

diensten om met geavanceerde software binnen te dringen in cru-

ciale sectoren van andermans economie en digitale netwerken. De wereld van de Russische hackers ‘Cozy Bear’ en 

soms al net zo effectieve Nederlandse (contra)spionage. Digitaal is er een wereld aan bronnen en bestrijders. Ik noem 

er een: de dappere factcheckers van de Leidse universiteit die studenten leren om feiten niet voor zoete koek te 

slikken maar te controleren. Zie hun site, https://nieuwscheckers.nl/      

 

Joost Eskes   

Nepnieuws op de deurmat valt half oktober op de mat 

https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/desinformatie-nederland/
https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/desinformatie-nederland/
https://nieuwscheckers.nl/

