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Verbetering van de leefbaarheid, zorg en werkgelegenheid in 
het Westerkwartier 
Stem op één van de noordelijke kandidaten op 15 maart a.s. 
 
De PvdA strijdt voor de veiligheid, leefbaarheid en 
werkgelegenheid van de Groningers. De gaskraan in 
het aardbevingsgebied moet verder dicht, mensen 
met schade moeten sneller geholpen worden en een 
vast deel van de resterende gasbaten moet in het 
noorden worden geïnvesteerd. 
 
De PvdA heeft zich in de afgelopen periode sterk 
gemaakt voor de veiligheid van de Groningers. “Samen 
met Henk Nijboer en Jan Vos hebben we de gevolgen 
van de aardgaswinning op de politieke agenda 
geplaatst en gehouden”, aldus Tjeerd van Dekken. 
Maar dat is nog niet genoeg. “Daar willen we graag 
mee door blijven gaan.” 
 
Voor Henk Nijboer is daarnaast hervorming van de 
financiële sector een centraal aandachtspunt. “De 
bonuswetgeving moet worden aangepast,” aldus 
Nijboer. “Er dient een harde aanpak van 
sprinkhaankapitalisten te komen, meer 
werkgelegenheid en bescherming van onze 
verzorgingsstaat. Daar heb ik de afgelopen jaren als 
financieel woordvoerder aan gewerkt. En dat is waar ik 
me ook in de komende periode op wil richten.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ben Plandsoen  
“In het Westerkwartier werk ik hard 
om bij welzijn en zorg en onderwijs 
de inwoners centraal te stellen. 
Financiën en regels spelen daarbij 
zeker een rol, maar zijn niet het 
uitgangspunt. In de Tweede Kamer 
kunnen de randvoorwaarden 
hiervoor verbeterd worden. Net 
zoals dat moet gebeuren bij werken 
en wonen. Een sterke PvdA kan 
daaraan bijdragen; waardoor wij 
hier ons werk beter kunnen doen.” 
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Tjeerd van Dekken (1967)  
is geboren in Marum en 
woont in Groningen. Hij was 
van 1994 tot 1998 voorzitter 
van de Jonge Socialisten.  
 
Tjeerd maakt sinds 2010 
deel uit van de Tweede 
Kamer fractie van de PvdA, 
en heeft onder andere 
sport, krimp en 
dierenwelzijn in zijn 

portefeuille.  

Henk Nijboer (1983)  
is geboren en woonachtig in 
Groningen. Op 19-jarige 
leeftijd werd hij gekozen als 
lid van de Provinciale Staten 
in Groningen. Inmiddels is 
Henk 4 jaar actief in de 
Tweede Kamer voor de PvdA 
met specifieke aandacht 
voor de bankensector, 
economie en de 
rijksbegroting. Daarvoor was 
hij tussen 2008 en 2012 
werkzaam bij het ministerie 
van Financiën. 

Nr. 39 kandidatenlijst 
PvdA Tweede Kamer 

William Moorlag (1960)  
is sinds anderhalf jaar 
werkzaam als directeur van 
het werkleerbedrijf Alescon 
waar  1.600 mensen met een 
arbeidsbeperking werken. 
Daarvoor was hij bijna 
twintig jaar lang werkzaam 
bij de FNV. Van 2003 tot en 
met 2015 was William lid van 
de Gedeputeerde Staten in 
Groningen, met ruimtelijke 
ordening, financiën en 

energie in zijn portefeuille.   

Nr. 9 kandidatenlijst 
PvdA Tweede Kamer 

Wethouder Leek en 
lijstduwer PvdA 
Tweede Kamer 

Nr. 7 kandidatenlijst 
PvdA Tweede Kamer 



 
1. Niet omdat de PvdA de afgelopen vier jaar alles goed gedaan heeft. Daar 

valt best wat op af te dingen. Maar de PvdA is wel de partij die er stond 
toen de financiële en bankencrisis moest worden opgevangen. Die het land 
in de afgelopen vier jaar stabiliteit bracht. Met een groeiende economie, 
waardoor nu weer investeringen in zorg en onderwijs mogelijk zijn.  

 
 
 
 
 
 

 
 

2. Omdat de PvdA al 70 jaar opkomt voor armoedebestrijding en voor kansen 
voor iedereen. Lodewijk Asscher, Sharon Dijksma, Lilianne Ploumen, Henk 
Nijboer, Tjeerd van Dekken, William Moorlag en al die andere kandidaten 
treden daarmee in de sporen van Willem Drees, Joop den Uyl en Wouter 
Bos. Het gaat de PvdA nog altijd om spreiding van kennis, inkomen en 
macht. 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. Omdat de PvdA ervaren bestuurders kan leveren die met crises kunnen 
omgaan. Sterke ministers en staatssecretarissen als Jet Bussemaker op 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en en Jetta Klijnsma op Sociale Zaken. 
Een minister van Financiën als Jeroen Dijsselbloem op wie je aan kunt.  

 
4. Omdat de PvdA niemand uitsluit die mee wil doen in dit land. Omdat de 

partij opkomt voor een Nederland zonder angst voor mensen met een 
andere herkomst of een ander geloof. Een partij die mensen welkom heet 
maar ook grenzen stelt. 

 

Meer goede redenen om op de PvdA te stemmen? Lees ons 
verkiezingsprogramma op www.pvda.nl. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lodewijk Asscher 
Lijsttrekker, 

Vicepremier, 
Minister van Sociale 

Zaken en 
Werkgelegenheid 

Stem 15 maart op de PvdA! 

 

Actief worden? Wordt dan lid! 

Sharon Dijksma 
Staatssecretaris van 
Infrastructuur en 
Milieu 

Jet Bussemaker 
Minister van 

Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap 

Jetta Klijnsma 
Staatssecretaris van 
Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 

Steun de PvdA! 
Meld je aan als  lid: 
www.pvda.nl 
Lid zijn kan al vanaf 2 euro 
per maand! 

http://www.pvda.nl/
http://www.pvda.nl/

