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Ledenvergadering op 24 juni in Marum
Op zaterdag 24 juni vindt de eerstvolgende ledenvergadering van de PvdA afdeling Westerkwartier
plaats in Marum. De ledenvergadering wordt
gehouden in MFC ’t Marheem aan de Schoolstraat 8
en begint om 10.00 uur.
Op de agenda staat onder meer de besluitvorming
over de volgende verkiezingen. Het bestuur stelt voor
om geen lijsttrekkersverkiezing te houden. Daarnaast
zal het bestuur profielschetsen voor raadsleden en
wethouders aan de ledenvergadering voorleggen. De
leden dienen hierover een besluit te nemen, zodat de
kandidaatstellingscommissie ermee aan de slag kan
gaan.
Verder zullen de fracties een korte presentatie geven
van hun werkzaamheden, en vindt er een uitreiking
plaats van speldjes aan de jubilarissen binnen de
afdeling.
Lezing Ben Plandsoen
Ben Plandsoen, wethouder voor de PvdA in Leek, zal
na de pauze een inleiding houden over het verkleinen
van de kloof tussen burger en gemeente. Een bijdrage
over zijn visie hierop, is ook opgenomen in deze
nieuwsbrief.

Locatie: MFC ‘t Marheem
Schoolstraat 8
Marum
Datum: zaterdag 24 juni 2017
Tijd:
10.00-12.00 uur
Inloop vanaf 9.30 uur met koffie en thee

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 uiterlijk donderdag 22 juni 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.

Uit het bestuur
Maandelijks komt het bestuur bijeen, meestal in
de Fleremaheerd op de fraaie locatie bij
medebestuurslid Trija Niks. Trija en haar man
Koos drijven er een kleine maar prachtige
camping. Als je de onverharde oprit oprijdt, moet
je links altijd even de weilanden inkijken, want
daar staan vaak zomaar wat reeën te dromen in
het veld; achter het huis scharrelt een pauw, er
grazen twee paarden en er blaft een hond.
Binnen wacht de koffie en staan de koekjes klaar
waarmee Trija ons verrast.
Actief worden
Uiteraard is de idyllische omgeving niet de reden
om tot het bestuur van de afdeling
Westerkwartier toe te willen treden – dat hoeft
ook niet, want er zijn goede redenen genoeg. De
PvdA blijft zich sterk maken voor werk, zorg en
goed wonen binnen het Westerkwartier. We zijn
tegen uitsluiting en apart zetten. Als je je daarvoor
ook actief wilt inzetten, in het bestuur of in een
van de werkgroepen, laat het dan weten. Zodat
we kunnen kijken hoe je het best een bijdrage aan
onze afdeling kunt leveren.
1 mei-viering
Maandag 1 mei hebben vele vrijwilligers de
traditionele PvdA roos bezorgd bij onze trouwe
leden van 65 plus in het Westerkwartier. Dat is
een mooie traditie – een traditie die we in de
nieuwe afdeling jaarlijks voort willen zetten.
Na 17.00 uur werd de 1 mei viering voortgezet in
het Best Western te Aduard. De viering was
georganiseerd door Janet Postema, Jan Oomkes
en Paula Grit. Na een drankje werd een
gevarieerde stamppotmaaltijd voor de bijna vijftig
aanwezigen geserveerd waarna het koor de
Volksstem uit Groningen een aantal traditionele
rode liederen ten gehore bracht. Als start werd de
Internationale gezongen. Het bracht bij mij lang
vervlogen tijden en herinneringen naar boven,
herinneringen aan de Vara en aan 1 mei vieringen
in de jaren '70 en '80.

Als progressieve partij zijn we vaak wars van
tradities maar zo nu en dan is het goed dat we
even stilstaan bij onze sociaal democratische
geschiedenis.
Jubilarissen
Jan Oomkes die als ceremoniemeester optrad,
sprak met een toepasselijk verhaal jubilaris Hans
Pompe uit Zuidhorn toe. Hans is al 50 jaar lid is
van onze partij! Vervolgens mocht ik hem de speld
opdoen, en een persoonlijke brief van Hans
Spekman overhandigen.
Henk Nijboer
Henk Nijboer was ook te gast en gaf zijn mening
over de verkiezingen, de formatie en de sociaal
economische ontwikkelingen. Hij zou dit een klein
half uur doen, maar door de vele vragen en
discussie van uit de zaal werd dit een heel
geanimeerd gesprek van een uur.
Feestelijke afsluiting 1 mei
De avond werd afgesloten met muziek van
Ol'Houd met Peter Dijkhuis, Sipke van der Ploeg en
Peter Cuperus. Zij zingen op en gezellige manier in
het Gronings en Nederlands vertaalde bekende en
dus herkenbare songs.
Jelle Veenstra

Hij schreef enkele jaren geleden een boek over
het herindelingsproces in 1990, toen de
toenmalige gemeenten Aduard, Grijpskerk,
Oldehove en Zuidhorn fuseerden.

Jubilarus Hans Pompe
Tijdens de 1-mei viering in Hotel Best Western in
Aduard heeft Hans Pompe een speld uitgereikt
gekregen ter ere van zijn 50-jarig lidmaatschap
van de PvdA. Pompe, nu bijna 83 jaar, werd in
1967 lid van de partij, en was onder meer raadslid
voor de PvdA in de gemeente Zuidhorn.

Hans Pompe krijgt ‘de roos’ van de PvdA opgespeld
door Jelle Veenstra, ter ere van zijn 50-jarig
lidmaatschap van de partij

Koninklijke onderscheiding Lodewijk Hoogstra
Afgelopen 26 april werd ons actieve lid Lodewijk Hoogstra
met een klein leugentje meegevoerd naar het
gemeentehuis in Zuidhorn. Toen burgemeester Swart de
raadzaal binnenkwam, begon het hem te dagen. Hij zou
gedecoreerd worden.
Burgemeester Swart roemde Lodewijk om zijn
omvangrijke carrière als vrijwilliger. Naast zijn werk bij de
Belastingdienst heeft hij talrijke functies in het
verenigingsleven vervuld. Zo zat hij bijvoorbeeld in de
redactie van het maandblad van de VVV-Zuidhorn en is hij
lid van de werkgroep Roemenië. In het bestuur van de
PvdA-afdeling Zuidhorn heeft Lodewijk zich ingezet als
secretaris.
Na de fusie tussen de vier Westerkwartier afdelingen van
de PvdA blijft hij zich inzetten. Zo verzorgt hij de rozen voor de oudere leden op 1 mei, de
bloemstukken tijdens de dodenherdenking op 4 mei en gaat hij nog altijd mee op campagne.
Bovendien zorgt Lodewijk door zijn goede contacten in het dorp voor een ruime input richting de
Zuidhorner raadsfractie.
Ondanks zijn lidmaatschap in orde van Oranje-Nassau, gaat Lodewijk niet achter de geraniums zitten.
Zo is hij nog volop actief voor de Seniorenvereniging Westerkwartier en is hij bestuurslid van de
buurthuiskamer Zuidhorn.

Interview met Ben Plandsoen

Naar toekomstbestendig onderwijs in Leek
Door Joachim Bekkering
Naast de actuele politieke zaken kijkt de
gemeente Leek ook vooruit en werkt aan
projecten voor de lange termijn, stelt PvdA
wethouder Ben Plandsoen. Ben Plandsoen is nu
ruim vijftien jaar wethouder in de gemeente
Leek, en op dit moment onder meer
verantwoordelijk voor onderwijs en jeugd.
De gemeente Leek wil graag een goede
onderwijsgemeente zijn. Daarom is het ook
belangrijk op dit terrein vooruit te kijken, zo stelt
de wethouder. “De afgelopen jaren hebben we
al nieuwbouw gerealiseerd in Leek (de Nijenoert)
en Oostwold (de Gavelander) en op dit moment
zijn we bezig met een nieuwbouwproject in de
wijk Oostindië. Daar staat al jaren een houten
noodgebouw, waar na enige aanpassingen nu
een openbare en een christelijke bassischool
inzitten tot hun nieuwe gebouw, dat in 2018 zal
worden gebouwd, klaar is.”

Ben Plandsoen is sinds 2002 wethouder in de
gemeente Leek. Op dit moment heeft hij
decentralisaties, jeugd, WMO en passend
onderwijs, volkshuisvesting, bibliotheekbeleid en
onderwijs in zijn portefeuille.

Bijzonder aan dit noodgebouw is dat het al
verscheidene functies heeft gehad. “Eerst is het
gebouw van de ISK (de Internationale Schakelklas)
geweest, toen in het gebouw les werd gegeven
aan kinderen van vluchtelingen en asielzoekers.
Dat was een dependance van RSG de Borgen.
Daarna is het van rijksbezit overgegaan naar onze
gemeente, waar het nu dus als noodgebouw
wordt gebruikt.”
Aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen
Bij het ontwikkelen van een nieuwbouwplan voor
een school spelen veel aspecten een rol, stelt de
wethouder. “Educatieve visie, openbare ruimte,
demografische verwachtingen voor het dorp,
duurzaamheid en hulp en ondersteuning zijn
allemaal aspecten waar bij de bouw van een nieuw
schoolgebouw rekening mee moet worden
gehouden.”
Op het gebied van het ontwikkelen van een
educatieve visie is het belangrijk om er rekening
mee te houden dat het onderwijs, de manier van
lesgeven verandert. “Steeds vaker is er behoefte
om niet meer aan hele klassen tegelijk les te
geven, maar om met kleine clubjes kinderen aan
bepaalde onderwerpen aandacht te besteden. In
onze visie moet het nieuwe schoolgebouw een
integraal kenniscentrum worden.” De wethouder
geeft aan dat in het gebouw niet alleen twee
basisscholen worden gehuisvest, maar onder
andere ook een peuterspeelzaal. “De verschillende
clubs die in het gebouw huizen moeten heel nauw
met elkaar samenwerken”.

Het kind centraal
Het belangrijkste moet niet de strakke
onderwijslijn zijn, maar veel meer de ontwikkeling
van een kind. De clou is wat voor het kind dat daar
rondloopt op dat moment van belang is. We
moeten ervoor zorgen dat de verschillende
organisaties dit samen oppakken. Die visie speelt
ook mee in de inrichting van het gebouw,
bijvoorbeeld bij de keuzes voor grote centrale
ruimtes of juist meer ruimtes voor kleine groepjes
om te werken”.
Afstemming op omgeving
Ook het inrichten van de openbare ruimte om het
schoolgebouw heen is een belangrijk aspect
volgens de wethouder. “Het is van belang te kijken
naar de plek waar de school wordt gebouwd, in de
wijk Oostindië komt het gebouw te staan vlak bij
een kruising. Dit betekent dat we met allerlei
verkeerskundige aspecten rekening moeten
houden, kinderen moeten veilig kunnen spelen,
moeten een mooie boom op het plein of in de
buurt hebben om in te kunnen spelen en … uit te
kunnen vallen. Maar ze moeten natuurlijk ook
veilig van en naar school kunnen gaan. Kortom,
het moet ook in de wijk om de school heen, in de
openbare ruimte, goed worden ingericht, zodat
kinderen veilig kind kunnen zijn.”
Volgens de wethouder is het uiteraard van belang
dat het schoolgebouw duurzaam is. Daarom is
men nu aan het kijken naar wat bijvoorbeeld het
beste energiesysteem is voor de school. Daarbij
kun je bijvoorbeeld denken aan de vraag wat het
beste materiaal is om te gebruiken en of het
gebouw wel of geen zonnecellen moet krijgen.
Groei of krimp
Wat betreft de demografische ontwikkelingen legt
de wethouder uit dat de financiering die er vanuit
het rijk is voor een school afhankelijk is van de
prognoses over het aantal kinderen dat in een wijk
woont en naar de te bouwen school zou kunnen
gaan. De rest moet de gemeente zelf aanvullen,
“dit is een extra reden om een goed doordacht
plan te hebben, de raad zal anders niet zomaar
instemmen met besteding van extra geld door de
gemeente”, aldus de wethouder.

Goed onderwijs voor ieder kind
Tot slot moet er bij het opzetten van het
nieuwbouwplan voor de school rekening worden
gehouden met het aspect van jeugdhulp en
opvoedondersteuning, zo legt de wethouder uit.
“Kinderen groeien op tijdens hun schooltijd.
Sommigen hebben daarbij net wat extra aandacht,
hulp, zorg of ondersteuning nodig. We moeten als
gemeente samen met het onderwijs ervoor zorgen
dat deze ondersteuning er is. Dit heeft ook weer
invloed op de inrichting van het gebouw. Er moet
bijvoorbeeld ruimte voor zijn in het gebouw om af
en toe met ouders of kinderen wat extra
gesprekken te voeren of om kinderen te
begeleiden in kleine groepjes.”
Het bouwen van een nieuw schoolgebouw is een
veelzijdig project. Goed onderwijs is belangrijk
voor de toekomst van de kinderen, maar ook dat
er geen kind buiten de boot valt. Dat vereist de
inzet van velen. Of zoals de wethouder treffend
citeert: “Er is een hele gemeenschap nodig om een
kind op te voeden.”

PvdA visie
Volgens de wethouder past het op deze manier
bouwen van een schoolgebouw heel goed in de
visie die wij als PvdA uitdragen. “Zo goed mogelijk
onderwijs in een zo duurzaam mogelijk gebouw in
een zo leuk mogelijke wijk en dorp, waar kinderen
veilig en leuk kunnen opgroeien en vooral zichzelf
kunnen zijn, waarbij we extra ondersteuning
bieden aan de kinderen die dat nodig hebben, is
een belangrijk punt in de visie van ons als Partij
van de Arbeid. Deze basisvisie van onze partij sluit
heel goed aan bij wat belangrijk is om uit te
werken in een plan voor de bouw van een nieuw
school.”

Juist in die wijken moeten we iets neerzetten. Op
dat gebied wordt gelukkig al goed samengewerkt.”
Verschillende onderwijsrichtingen samen voor
goed onderwijs
Ook met de verschillende onderwijsrichtingen,
zowel de christelijke als de openbare, wordt
volgens de wethouder door de gemeente al goed
samengewerkt. “We kijken ook samen met
Westerwijs, Penta Primair, RSG de Borgen en
Noorderbasis waar er wel en geen nieuwbouw
nodig is, waar de dorpen en wijken wel en niet
leeglopen.”

Westerkwartier breed

Passend onderwijs

Volgens de wethouder wordt er in het
Westerkwartier met het oog op de fusie al goed
samengewerkt op het gebied van onderwijs en
huisvesting. “Door middel van regionale integrale
huisvestingsplannen onderwijs kijken we al over
de grenzen heen, waar lopen er dorpen leeg en in
welke wijken gaat het aantal kinderen juist
toenemen?

Tenslotte wordt er ook op het gebied van het
Passend Onderwijs al goed samengewerkt tussen
de gemeentes. “Er is een goede samenwerking
tussen de gemeentes, het onderwijs en de zorg,
zodat er ook om het onderwijsaspect heen wordt
gekeken wat er voor een kind nodig is. Dit doen
we onder meer door middel van
zorgarrangementen en Jeugdplannen onderwijs.”

