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 Rode Hart 
 

 
Campagne komt op stoom! 
 
Vanaf het vaststellen van de kandidatenlijst net voor 
de zomer zijn we zeer regelmatig op pad met de eerste 
negen kandidaten van de lijst. Wij zijn op excursie ge-
gaan binnen de verschillende gemeenten en hebben 
verschillende organisaties, verenigingen en dorpsbe-
langen bezocht. Een zeer prettige manier om elkaar 
beter te leren kennen, de actualiteiten in beeld te krij-
gen en nader kennis te maken met de organisaties, 
verenigingen en bewoners. De onderlinge sfeer is pret-
tig wat een uitstekende basis vormt voor een stevige 
fractie. Er is veel energie, kennis, enthousiasme en 
gedrevenheid.  

Na de zomervakantie hebben wij de campagne afge-
trapt en daar gaan wij tot de verkiezingen van 21 no-
vember maar ook daarna stevig mee door. Wij willen 
ons laten informeren en inspireren. Natuurlijk zullen 
wij de pers er intensief bij betrekken, we moeten 
zichtbaar zijn. Het is aan ons om te communiceren 
voor welke idealen wij staan en hoe wij deze willen 
vertalen naar concreet beleid en acties. Wij gaan op 
pad met onze boodschap “Wij laten niemand los”.   

Rianne Vos, lijsttrekker PvdA  
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Uit het Bestuur 
Beste mensen,  

De komende twee maanden staan in teken van onze verkiezingscampagne voor de eerste Raadsverkiezin-

gen van de nieuwe gemeente Westerkwartier.  Op 21 november is het zover! Voor die dag moet nog veel 

gebeuren. De formaliteiten om onze lijst op de officiële datum 8 oktober op het gemeentehuis van Leek 

in te dienen, vereisen de uiterste precisie. De Campagnegroep onder aanvoering van Myra Eeken is volop 

bezig  activiteiten te plannen, de lijsttrekkers zijn al op vele debatavonden en middagen van allerlei orga-

nisaties uitgenodigd, werkbezoeken worden afgelegd door de eerste negen van de PvdA lijst, via de pers, 

onze website (www.pvdawesterkwartier.nl) en sociale media --- let op Facebook PvdA Westerkwartier---   

worden foto's geplaatst en aankondigingen gedaan.  

 

Op 6 oktober is onze laatste reguliere ledenvergadering in het Cultureel Centrum, Jellemaweg 3,  Zuid-

horn. Dan zal Myra jullie uitgebreid informeren over onze campagne activiteiten. Mark Veenstra praat 

ons bij over de laatste ontwikkelingen inzake de herindeling. Het bestuur legt het Werkplan 2019 en de 

Begroting 2019 ter goedkeuring aan u voor.  

René van der Goot, woonachtig in Visvliet, is na een paar jaar als lid van 

de steunfractie tussentijds toegetreden tot de Provinciale Staten.  Hij zal 

ons vertellen over de thema's die hij in PS behartigt en de relatie tot het 

Westerkwartier. 

 

We moeten helaas afscheid nemen van Ingvar Koenders als bestuurslid-

vicevoorzitter. Hij gaat verhuizen naar Leeuwarden. We zijn hem veel 

dank verschuldigd voor zijn  kennis op het gebied van gemeentelijke 

politiek en herindeling, en zijn altijd alerte inbreng in het bestuur.  

Simon Jelsma wordt vicevoorzitter, Liesje Faber uit Garnwerd  is bereid 

toe te treden tot het bestuur. Wij dragen haar van harte voor aan de 

Alv.    

 

Na afloop word je uitgenodigd even naar de markt ter gelegenheid van het Kom in Zuidhorn feest te lo-

pen, daar is de PvdA  met een marktkraam aanwezig! 

   

Als de PvdA mee kan doen aan de onderhandelingen over coalitievorming en een nieuw College van 

B&W, zal de fractie het resultaat ter instemming aan de leden voorleggen. Omdat dit waarschijnlijk pas op 

het laatste moment voor 1 januari duidelijk is, reserveert het bestuur donderdag 20 december als moge-

lijke vergaderdatum.      

Jelle Veenstra, 

voorzitter 

Rene van der Goot 
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Ledenvergadering  
Hierbij de vooraankondiging en uitnodiging voor de achtste Algemene 
ledenvergadering  (ALV) van de PvdA afdeling Westerkwartier op zaterdag 
6 oktober 2018 van 10.00-11.30 uur.  

De ledenvergadering vindt plaats in Cultureel Centrum, Jellemaweg 3 in Zuidhorn.   

Het bestuur wil jullie attenderen op het volgende. Vanaf 12:00 uur  start de  markt “Welkom in Zuidhorn”. 
De PvdA staat hier met een kraam. De ALV wordt gehouden in Zuidhorn, dit biedt een goede gelegenheid 
voor aanwezigen op de ALV de PvdA kraam te gaan/kunnen bezoeken/bemensen.  

 Tijdens de ALV komen onder andere de volgen de zaken aan de orde: 

1.      Begroting 2019  en werkplan 2019 incl. toelichting                                                     
  

2.      Gemeenteraadsverkiezingen november 2018    
  

3.     Statenlid Rene van der Goot vertelt ons over zijn werk in Provinciale Staten. 
  

4.      Aankondigen aftreden Ingvar Koenders en verkiezing leden van het bestuur     
                                       
Het huidige bestuur zou graag zien dat er drie extra bestuursleden toetreden: uit de gebieden 
Zuidhorn, Grootegast en Middag-Humsterland.  
Voorafgaand aan de ledenvergadering is het mogelijk kandidaten aan te dragen voor het bestuur. 
Dit kan door uiterlijk 3 oktober 2018 een mail te sturen naar: p.grit.pvda@kpnmail.nl.) 
Voorgedragen door het bestuur wordt Liesje Faber (Middag-Humsterland) 

 

De Rode Taxi 
Wie naar de ledenvergadering wil komen, 
maar niet de beschikking heeft over eigen 
vervoer, kan de Rode Taxi mailen: 
p.grit.pvda@kpnmail.nl of 06 20854275. 
 
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. 

  

http://www.pvda.nl/
mailto:p.grit.pvda@kpnmail.nl
mailto:p.grit.pvda@kpnmail.nl
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Een energieke campagne ! 
Wat me opviel … 
 
Door de lens van de camera zag ik een ontspannen 
team dat klaar is om samen campagne te gaan voe-
ren. Ontspannen met een zekere energie om door te 
geven aan elkaar maar vooral aan de kiezer. Je zag 
onderling serieuze gesprekken maar ook vooral ple-
zier, plezier om samen te werken aan het gemeen-
schappelijke doel de verkiezingscampagne. Zelfverze-
kerd zag ik ook, geen hangende schouders of neer-
slachtige blikken, nee kracht en puurheid in het jezelf 
mogen zijn. Samengevat de juiste sfeer om zo samen 
de campagne te starten, humor, gekkigheid maar ook 
serieus. 
 
Door Luc Veenstra, lid campagneteam en maker van 
de foto’s op de openingspagina en deze pagina tij-
dens een fotosessie van de eerste negen kandidaten 
op het Blote voeten hof te Peebos. 
 
Onder: Sandra Wit, Rianne Vos, Anne van der Laan 
Rechtsboven: Henrica Bergsma-de Lange, Hans 
Koenders en Isolde den Haring. 
Rechts midden: Myra Eeken-Hermans (lijstduwer en 
campagneleider) en Joachim Bekkering  
Rechtsonder : Andre Hatzman en Mark Veenstra  

  



5 
 

Campagneteam 

Hoe zitten jullie er in? 
Woensdagavond 26 september, nog een week of ze-

ven te gaan en dan vinden de verkiezingen plaats. In 

Zuidhorn komt het campagneteam bij elkaar. Myra 

Eeken-Hermans heeft er weer al haar energie ingesto-

ken en een lijvige agenda opgesteld. Rianne Vos, Mark 

Veenstra,  Sandra Wit en  Andre  Hatzman zijn er bij 

vanuit de nieuwe fractie; verder Luc Veenstra (foto’s 

en de sociale media),Be van der Veen en Joost Eskes 

(website en andere ondersteuning).  

Hoe zitten jullie er in?, vraagt Myra.  

Het is aanleiding voor discussie: doen we al genoeg? 

Liggen we op schema? Wat moet beter? Wat doet de 

politieke concurrentie? Kunnen we net als de lokale 

partijen zomaar wat stenen in de vijver gooien? Of 

past dat niet bij ons? 

Na de gevoelens, de zaken.  

Er ligt al van alles: een flyer rouleert; de foto voor de 

affiche moet opnieuw gemaakt worden; Ons Rode 

Hart voor oktober is vrijwel klaar; er ligt een voorstel + 

dummy voor een verkiezingskrant; we passen de acti-

viteitenkalender aan met activiteiten voor oktober (zie 

hiernaast); we hebben allerlei hebbedingetjes voor 

contacten, maar ballonnen … niet goed voor het mili-

eu. De begroting moet nu rond. Be en Luc gaan hel-

pen de website flitsender te maken. Er zijn heel veel 

uitnodigingen voor debatten, bezoeken; we zien zelf 

veel mogelijkheden. Volgende keer: breinstorm over 

een knaller aan het einde van de campagne.  

Antwoord: We zitten er goed in!  

Wordt vervolgd,  

JE  

 

 

Campagnekalender voor oktober - werk-

document campagneteam  
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Uit de fracties: 
  

  

  
Grootegast:  

Duivels dilemma 

 
De onderwerpen in de afzonderlijke gemeente-

raden drogen een beetje op. In de raad van 

Grootegast was er afgelopen maand discussie 

over verkeersmaatregelen langs het Van Star-

kenborghkanaal. Geen uitgesproken PvdA-

onderwerp, maar wel een onderwerp dat de 

gemoederen bezig houdt. Uniek was dat er be-

zorgde inwoners van Stroobos (gemeente Acht-

karspelen) inspraken bij dit onderwerp. 
 

Aangezien geen enkele geraadpleegde expert 

ons de zekerheid kon geven dat een vangrail 

plaatsen hét middel is tegen dodelijke verkeers-

ongevallen (mensen die met de auto te water 

raken en dan daar niet meer uit komen), vond de 

PvdA in juni (met de meerderheid van de raad) 

dat er vooral gekeken moet worden naar verkeer  

remmende maatregelen (de weg nodigt namelijk 

uit om erg hard te rijden) en aandacht voor ma-

terialen waarmee je uit het kanaal kunt klimmen 

(als je er eenmaal in ligt, kom je er door de be-

tonnen oever niet meer uit).  

 

In september lag een pakket aan maatregelen 

voor, waar we mee ingestemd hebben. Maar ook 

hier geen garantie dat er dan geen ongevallen 

met dodelijk afloop meer plaats zullen vinden. Een 

duivels dilemma. Raadsleden zijn immers geen ex-

perts, maar als de experts geen duidelijk uitsluitsel 

geven, dan moet je toch gaan voor waar je het meest 

in gelooft. De toekomst zal leren of het voldoende is.  

  

Myra Eeken-Hermans  

Fractievoorzitter PvdA Grootegast  
 
 

Marum: Tinten moet nu 

sociale hart tonen  
 

Bij het Sociaal Domein denk je niet direct aan 

een kort geding maar het was werkelijkheid, 

hoe koud kan het zijn? Vrijdag 11 september 

vond het plaats, aangespannen door de Vlech-

tergroep tegen de nieuwe gemeente Wester-

kwartier. Aanleiding was de uitkomst van de 

tweede fase van de aanbesteding Sociaal Do-

mein waarbij Vlechter was afgevallen.  Toen 

we als raden besloten om over te gaan tot 

aanbesteding had niemand voor ogen dat ook 

dit een uitkomst zou kunnen zijn en om te ho-

ren wat er nu echt gebeurde zijn naar dit Kort-

geding te gaan.  
 

In het vonnis stelt de rechter: ‘De rechter is 

voorshands van oordeel dat niet aannemelijk is 

gemaakt dat de beoordeling door de beoorde-

lingscommissie (van de gemeente) als niet 

bestekconform moet worden aangemerkt dan 

wel dat zodanige procedurele of inhoudelijke 

tekortkomingen aan de beoordeling kleven  

dat de beoordelingscommissie in redelijkheid 

die beoordeling niet heeft kunnen geven’. 
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Toen duidelijk werd wat er speelde  hebben we als PvdA al gesproken met medewerkers van 

SPINN en van de Schutse. Jelle, Isolde en Hans gedrieën in de rechtbank om uit de eerste 

hand te horen wat er nu aan de hand is. De rechter nam ruim de tijd zodat iedereen aan het 

woord kon komen en werd natuurlijk ook ondervraagd. Nadien gaf de rechter al aan dat 

gezien de aard van het onderwerp getracht zou worden snel een uitspraak te doen. Dit ge-

beurde 18 september, 10 dagen eerder dan verwacht. 

 

Met deze uitspraak is de weg vrij om verder te gaan met de aanbesteding en kan de 

Tintengroep aan de slag met de voorbereiding om vanaf 1 januari de basisonder-

steuning over te nemen.  Blijft natuurlijk het gevoel dat het overal over is gegaan, 

over visie, over kennis, over procedures en kwaliteiten maar niet over mensen die  

recht hebben op een goede basisondersteuning. Ook niet over de kennis en de men-

sen die nu het werk uitvoeren, en ook niet over de vele vrijwilligers die dagelijks hun 

handen uit de mouw steken om het Westerkwartier leefbaar te houden. En hier 

wringt de schoen.  

Over de rechtmatigheid van de besluiten hoeven we niet meer te twijfelen, ook 
niet over de verdere besluiten maar twijfels hebben we wel over de positie van 
de medewerkers, de lokale kennis en over de vele vrijwilligers. De Tintengroep 
kan niet verder zonder hun kwaliteit, kun kennis en hun enthousiasme om het 
Westerkwartier leefbaar te houden. Sterk in sociaal werk is hun slogan.  
 
Dat moeten ze nu laten zien. 
 
Hans Koenders, fractievoorzitter PvdA Marum  
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Afscheid van bestuurslid  
Ingvar Koenders  
 
Na negen jaar in het Westerkwartier te hebben gewoond, waarvan vijf jaren 

actief voor onze partij, sta ik op het punt van ‘emigreren’ naar Fryslân. En 

dat betekent dat ik afzwaai als bestuurslid, en ook van de kandidatenlijst zal 

worden geschrapt. De ALV van 6 oktober zal mijn laatste zijn. In de zomer 

van 2013 ben ik betrokken geraakt bij de afdeling Zuidhorn. Wat begon als 

eenmalige deelname aan een bespreking over het verkiezingsprogramma 

2014-2018 resulteerde in een actief lidmaatschap. Zowel in bestuur als 

steunfractie van Zuidhorn, maar later ook als projectleider voor de samen-

voeging van de WK-afdelingen. En sinds twee jaar als bestuurslid van de nieuwe afdeling. 

De huizenmarkt is redelijk overspannen, wat het lastig maakt in te schatten wanneer een mooi huis voorbij 

komt (en je wordt ingeloot) en hoe snel je het oude huis verkoopt. En dat is dus heel snel gegaan, gedurende 

de zomerperiode. De liefde maakt dat ik ga verhuizen naar een nieuwbouwwoning in Hurdegaryp, maar al 

op korte termijn begint als overbruggingsperiode het samenwonen met mijn vriendin in Leeuwarden. De 

woon-werkafstand wordt er tegelijk ook wat beter van! Ik wil mijn medebestuursleden, de leden en onze 

politici danken voor de prettige samenwerking en wens de afdeling alle goeds toe, te beginnen met een 

mooie verkiezingsuitslag op 21 november! Het ga jullie goed! 

Ingvar 

---------------------------------------pvda----------------------------------------------------------------------------pvda--------------------------- 

Voorgedragen voor het bestuur – Liesje Faber 

Inmiddels is ze al weer bijna een mensenleven lang lid van en actief in de Partij van 

de Arbeid: Liesje Faber. In 1971 werd ze actief in Leens en trad toe tot het plaatse-

lijke bestuur. Ze is zo’n 16 jaar raadslid geweest, 12 jaar in Leens, 4 jaar in De Mar-

ne. Liesje heeft het met haar 68 jaar overigens druk genoeg. Ze woont in 

Garnwerd, dat pareltje aan het Reitdiep met dat prachtcafé en een heel actief ver-

enigingsleven. Maar een eigen dorpshuis ontbreekt en dat is wel een gemis. Er 

ontbreekt een plek voor de grote ouderenwerkgroep, de huisarts, wijkverpleging 

en dergelijke. Aannemers Van Wijnen onderzoekt of de school die mag open blij-

ven daarvoor kan worden omgebouwd.  

Liesje was vanaf 2003 griffier in de gemeenten Ten Boer en Appingedam. Het referendum over de overgang 

van Middag-Humsterland naar het Westerkwartier had – om eerlijk te zijn – had een andere uitslag dan zij 

had gewenst. Garnwerd en omgeving zijn toch meer op het Hoge Land georiënteerd. Anders dan elders was 

de uitslag in haar woonplaats dan ook fifty-fifty. Anders dan de Marne is het Westerkwartier  misschien ook 

wel wat confessioneler dan haar lief is. Liesje is een actief mens, zo is ze nu ook nog medewerker PR van het 

wierdenmuseum in Ezinge, een klus die heel wat tijd kost, zegt ze. Maar de politiek lonkt.   
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Een rijk gesprek over 

aanpak van de armoede 

in het Westerkwartier 

Westerkwartier – Maandag 24 september was 

PvdA Westerkwartier op bezoek bij de Voedsel-

bank in Grootegast waar zij in gesprek ging met 

vertegenwoordigers van Humanitas, stichting 

Leergeld en de Voedselbank Westerkwartier. Di-

recte aanleiding hiervoor was het armoedepact 

dat dit jaar met vele organisaties gesloten is en 

daarnaast wilde de PvdA graag meer zicht krijgen 

op de werkelijkheid achter alle cijfers. 

 

PvdA: “Na afloop van het gesprek constateerden 

we gezamenlijk dat we het niet alleen redden met 

beleidsnota’s, regelingen en afspraken, daarvoor is 

het probleem te groot. Wat er nog meer nodig is, 

is elkaar goed weten te vinden, samenwerken, 

korte lijnen en maatwerk gericht op het oplossen 

van problemen. Dat komen we in de praktijk van 

alle dag onvoldoende tegen. Dit werd duidelijk 

gemaakt aan de hand van verschillende -vaak 

schrijnende- voorbeelden. Het is goed om hierover 

in gesprek te gaan en we hebben afgesproken dit 

gesprek na de verkiezingen voort te zetten”.  

 

 

Fotobijschrift: PvdA Westerkwartier in gesprek met  

Humanitas, Leergeld en de Voedselbank 

 (foto: Myra Eeken-Hermans) 

 

Gasland  

Natuurlijk weten we al-

lemaal wat er gaande is 

in Noordoost Groningen. 

In de late jaren ’50 von-

den we gas bij Slochte-

ren, in een paar jaar 

werd ons hele energie-

gebouw omgetoverd 

naar een aardgasnet-

werk. Het gas toverde miljarden in de schatkist en 

leek een snelweg naar geluk, iedereen was blij. We 

weten intussen dat sprookjes niet bestaan en dat 

aan het gas een naar luchtje zit.   

In ‘Gasland’ zet de journalist Louis Stiller de ont-

wikkelingen nog eens op een rij. Waar begon het 

drama? Bij de ontkenning van de kans op bevingen 

al in de jaren ‘70? Stiller laat vooral de frustraties 

van directe betrokkenen zien over de omvang van 

de schade; over het optreden van schade-

inspecteurs; over het bedrog van 2013 toen Shell-

dochter NAM de gaskraan nog es helemaal open 

zette; over operatie versterking die na het recente 

kabinetsbesluit om in 2030 te stoppen met de 

gaswinning, werd gestaakt; over de onduidelijk-

heid en onbetrouwbaarheid van de overheid.  

Ergens halverwege zit er een ongemakkelijke notie in 

het boek: wie bestuurt dit land eigenlijk? Is dat de 

Tweede Kamer en de regering of zitten daarachter 

andere machten? Wonen we in Nederland of wonen 

we in Gasland, bestuurd door hogere financiële mach-

ten? Het is een wantrouwen dat ik normaliter niet 

deel, maar het gasdossier staat niet helemaal op zich 

zelf … ook de afschaffing van de vennootschapsbelas-

ting geeft te denken. Met de komende gemeente-

raadsverkiezingen in ons achterhoofd mogen we onze 

lieve heer op onze knietjes danken dat we niet in ‘gas-

land’ wonen maar in het Westerkwartier, waar zeker 

problemen zijn maar wel van een heel andere grootte 

orde.  Het boek beveel ik van harte aan.  

Joost Eskes   


