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Ons Rode Hart 
 
 

 

Nieuwjaarsvisite  

26 januari a.s.   
Beste mensen,  

Het bestuur nodigt u van harte uit op de eerste 

Nieuwjaarsvisite van de afdeling Westerkwartier!      

Zoals u al op de Nieuwjaarskaart kon lezen vindt dit plaats 

op zaterdag  26 januari 2019 van 16.00 tot 18.00 uur in 

Gasterij Inkies, Hoofdstraat 132 te Midwolde. De zaal is 

open vanaf 15.30 uur.  

We willen dan graag onze leden in de regio Middag welkom 

heten als lid van de afdeling Westerkwartier. Jan Willem 

Nanninga, lijsttrekker en fractie voorzitter van de PvdA 

Hogeland komt hun afscheid van de voormalige afdeling 

Winsum opluisteren.  

 Ook gaan we op een gezellige manier afscheid nemen van 

onze raadsleden, wethouders en burgemeesters van de 

gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Daarna 

is er tijd voor een drankje en hapje.  

We hopen u op 26 januari te mogen begroeten! 

Namens de afdeling,  Jelle Veenstra 

  

  Ons Rode Hart 
        Nieuwsbrief van de PvdA afdeling Westerkwartier                    Januari 2019 
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‘Zeer tevreden’  
terugblik Campagne 2018   

 

Beste mensen, 

Het bestuur is zeer tevreden met de gevoerde campagne voor de eerste 

gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Westerkwartier! 

Er is een grote variatie aan activiteiten georganiseerd door het campagneteam onder 

enthousiaste aanvoering van Myra Eeken. Van werkbezoeken, communicatie via de 

moderne sociale media en via de papieren media tot en met bijzondere activiteiten zoals het 

bezoek van Lodewijk Asscher aan Leek. De werkbezoeken werden vaak gecombineerd met 

korte acties en het uitdelen van rozen en folders in dorpskernen.  De eerste negen 

kandidaten van onze kieslijsten waren telkens  in groten getale aanwezig, gesteund door veel 

andere actieve leden. De opkomst van onze partijgenoten was telkens uitstekend.  

 

Meer dan tien debatten zijn georganiseerd door allerlei organisaties  zoals de Senioren 

Westerkwartier, FNV Senioren, Huurdersplatform Wold en Waard, LTO Noord, Natuurvrienden, 

Mantelzorgers, Dorpsvereniging Visvliet, Biblionet.  De eerste vier van onze lijst hebben daarbij de 

PvdA prima vertegenwoordigd. Bijzonder waren de lijsttrekkersdebatten van de (Streek)Krant in 

Agora Leek en door het DvhN in het Baron Theater in Opende. Hier was goede propaganda voor 

gevoerd, een leuke werkwijze gekozen en het werd uitstekend bezocht.  

In de regionale krant Westerkwartier zijn onder redactie van Joost Eskes met medewerking van Bé 

van der Veen vier bladzijden geplaatst met van ieder der 27 kandidaten een foto met begeleidende 

tekst aan de hand van ons verkiezingsprogramma. Een zeer inhoudelijk verhaal met voor de lezer 

goed herkenbare kandidaten. Ook zijn borden met affiche van onze lijsttrekker geplaatst aan 

lantarenpalen bij de belangrijkste doorgaande routes in het gehele Westerkwartier.  Luc Veenstra 

heeft met medewerking van Bé van der Veen veel foto's en filmpjes van onze werkbezoeken en 

activiteiten gemaakt en op de media zoals Facebook, Twitter en website geplaatst. We hebben 

gekozen voor een breed gebruik van alle media omdat verschillende doelgroepen, vaak ook 

leeftijdsafhankelijk, gericht zijn op verschillende oude en nieuwe media.  

Het bestuur dankt de vele leden voor hun inzet, met name het campagneteam en 

coördinator Myra Eeken, Joost Eskes en Bé van der Veen voor hun aandeel in de 

verkiezingskrant, en Luc Veenstra als fotograaf en sociale mediaman.  

Voor zover het resultaat van deze activiteiten afgemeten kan worden aan de verkiezingsuitslag 

kunnen we tevreden zijn. Met vier zetels heeft de PvdA na de dip van de Tweede Kamerverkiezingen 

in 2017 de opgaande lijn weer te pakken! Toetreding tot het nieuwe College met onze wethouder 

Elly Pastoor verzekert de PvdA van voldoende invloed in de komende periode. We hopen deze trend 

bij de Statenverkiezingen 2019 voort te zetten! 

Jelle Veenstra     
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Nieuw college  

Na de verkiezingen volgden de 
gesprekken over een nieuw 
college van Burgemeester en 
Wethouder. Wie doen er mee, 
wie vormen de oppositie? Via 
de onderhandelingen is de PvdA 
toegetreden tot het nieuwe 
college. U heeft het 
ongetwijfeld allemaal gevolgd 
in de media.  

Hoe zijn die onderhandelingen 
verlopen en hoe pakt het 

akkoord, dat de basis vormt voor deze coalitie, uit? De redactie heeft Rianne Vos, lijsttrekker bij 
de verkiezingen en nu fractievoorzitter van de nieuwe viermans/vrouwsfractie, gevraagd hoe ze 
aankijkt tegen de onderhandelingen en het coalitieakkoord. Dat akkoord kunt u trouwens 
desgewenst op de website van de PvdA teruglezen.   

Hier leest u Rianne’ s reactie.  

‘Vertrouwen in het coalitieakkoord’  
 “Als fractie kijken wij terug op een hele intensieve maar ook erg leuke campagneperiode met een 
mooi resultaat. Een mooi resultaat qua zetels maar ook zeker een mooi resultaat als fractie. In de 
campagneperiode hebben we als kandidaten geruime tijd intensief met elkaar opgetrokken 
waardoor we elkaar en de oorspronkelijke gemeentes beter hebben leren kennen. Het was een 
waardevolle periode om ons ook als team te ontwikkelen.  

Vier zetels, een mooi resultaat maar wel de vijfde partij.  

Bij het duidingsdebat na de verkiezingen hebben wij aangegeven dat wij als vijfde partij niet direct 
aan zet waren. Wel hebben wij aangegeven open te staan om deel te nemen in het college mits er 
voldoende ruimte was voor het inbrengen van onze PvdA-standpunten. Vervolgens zijn we de 
gesprekken ingegaan die op een prettige en open manier hebben plaatsgevonden. Dit heeft 

geresulteerd in een coalitieakkoord wat wij met 
vertrouwen hebben kunnen ondertekenen.  

Een coalitieakkoord met een sterke sociale basis.  

Daarvoor geef ik hier enkele voorbeelden:  

• aandacht voor armoedebestrijding onder 
werkenden met een minimaal inkomen,  

• onderzoek instrument 130% regeling,  
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• een preventief jeugdbeleid,  

• aandacht voor volwasseneneducatie,  

• snelle en adequate inzet van schuldhulpverlening,  

• armoede mag geen belemmering zijn om mee te doen aan sport en cultuur,  

• actief aandacht voor eenzaamheid, 

• iedereen moet mee kunnen doen aan de energietransitie, ook mensen met minder hoog 
besteedbaar inkomen,  

• geen bezuinigingen op armoedebestrijding en laaggeletterdheid.  

Daarnaast schenkt het akkoord veel aandacht aan duurzaamheid, de lokale arbeidsmarkt, dorpen 
(en dorpswethouders) en voorzieningen. Ik put vertrouwen uit het resultaat, een sociaal 
coalitieakkoord, maar ook uit het proces waarin het akkoord tot stand gekomen is. De 
samenwerking met onze collegepartners is prettig verlopen.  

 
Groet, Rianne  

 

  



Ons Rode Hart, afdelingsblad PvdA Westerkwartier  Pagina 5 

 

‘Pastoor wil door’ kopte de lokale krant in december vorig 
jaar. En ja, Elly is in januari beëdigd als PvdA wethouder in 
het nieuwe college van de gemeente Westerkwartier. Hoe 
heeft ze de eerste weken ervaren? Hoe werkt dat, een 
‘coalitie’ vormen met partners die in de campagne vaak 
nog tegenover je stonden? Hieronder de  reactie van Elly 
op deze vragen.  

Moedig 
voorwaarts 
De eerste week van Elly Pastoor  

   

 

In de eerste week van het wethouderschap in de gemeente Westerkwartier stond ik voor mijn 
gevoel nog met één been in de gemeente Grootegast. Er is een uitdrukking: de geest gaat te paard. 
En dat heb ik daadwerkelijk zo ervaren. De hele maand december stond in het teken van afscheid 

van de dorpen. Op 22 december was het laatste afscheid van de gemeente Grootegast met een 
groot dorpsfeest op het marktplein. Daarnaast waren we volop betrokken bij de coalitie-

onderhandelingen. Met het bekende resultaat! We maken als PvdA deel uit van een college met VZ 
Westerkwartier, Christen Unie en CDA.  Daarna zeilde ik de kerstdagen in. 
  
 En voor ik er erg in had was het 2 januari 2019. De dag waarop de Raad en het College werden 
geïnstalleerd. In een prachtig aangeklede stampvolle zaal in De Postwagen in Tolbert vond de 
installatie plaats. Het was een indrukwekkende bijeenkomst. En vanaf dat moment was ik 
wethouder in de nieuwe gemeente Westerkwartier. Ik ervaar dit als een grote eer en zal mijn 
uiterste best doen om de verwachtingen waar te maken.   

 
Tasman 
 

Op 6 januari had ik mijn eerste officiële verplichting: het schilderij van Abel Tasman werd uit het 
Groninger Museum opgehaald door de conservator van de National Library in Canberra, Australië. 
Wethouder Hielke Westra die Kunst en Cultuur in zijn portefeuille heeft en burgemeester Koos 

Wiersma, Internationale betrekkingen, waren aanwezig om het stokje van mij over te nemen voor 

de gemeente Westerkwartier.  
 
En op 7 januari begon de eerste echte werkweek. Startbijeenkomst met het College, kennismaken 
met gemeentesecretaris, directieleden, kennismakingsbijeenkomst met het personeel, 
nieuwjaarsrecepties, eerste Collegevergadering, startbijeenkomst Raad, begin maken met 
portefeuille overleggen, en niet te vergeten de fotosessie voor de website. Kortom: een week van 
kwartier maken. We hebben er als college zin in en weten elkaar nu al te vinden. Moedig 

voorwaarts!  
 
Elly Pastoor 
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Gelauwerd 
Misschien was het niet helemaal onverwacht, maar speciaal blijft het 

altijd: geridderd worden vanwege maatschappelijke verdiensten. In 

Zuidhorn viel ons raadslid André Hatzman die eer ten deel. In de 

campagne stond André ook na 12 jaar raadswerk nog steeds in de 

campagne modus en zonodig op de barricaden. Strijdbaar en met veel 

trek aan weer een campagne.  

Tijdens de afscheidsvergadering van de Leekster gemeenteraad stonden 

drie PvdA politici volop in de aandacht. Bianca Kaatee en Michiel van der 

Linden, beide al meer dan tien jaar actief voor onze partij in de gemeenteraad van Leek, kregen een 

lintje opgespeld en aanvaardden daarmee een lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau.  

De vierde jubilaris was Ben Plandsoen die liefst zestien jaar wethouder was voor de PvdA en in dat 

in een tijdperk waarin wethouders maar al te vaak vroegtijdig sneuvelen. In 2012 zei Ben toen hij 

tien jaar wethouder was, dat  wethouder zijn “het mooiste beroep is dat er bestaat, je mag je overal 

tegen aan bemoeien. Graag gedaan.” Mooi om dat zo lang zo te mogen doen.  

Ben kreeg de Leekster Legpenning uitgereikt, net als overigens burgemeester Hoekstra, de laatste 

burgemeester van deze gemeente.  

Van harte gefeliciteerd allemaal.  

 

  

  

 


