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Met een koel hoofd de verkiezingen in …. 
 

Beste mensen,  

Het nieuwe jaar 2022 begint niet echt onder een goed gesternte. Deze week komen Amerikaanse en Rus-

sische delegaties bijeen om een invasie van Oekraïne te voorkomen. Het lijkt verdorie wel of de Koude 

Oorlog, dertig jaar na z’n begrafenis, net als het klimaat ook weer opwarmt. Dit keer stuurt Poetin ‘geen 

groene mannetjes’, zoals eerder naar de Krim en Moldavië, maar tankdivisies. Openlijk. Het lijkt wel au-

gustus ´14. Waanzin ten top. Hopelijk houdt iedereen het hoofd koel.  

Dichtbij lopen de gemoederen ook op. De coronadiscussies verhitten ons, wappies en hun tegenstanders. 

Ik heb (mijn inmiddels geboosterde zelf) beloofd dat hatelijke woord niet meer (nou ja, minder!) te ge-

bruiken, na voor ’t eerst een prik-vertikker te hebben gesproken. Niet dat ik haar opvattingen deel, maar 

ik zie nu beter dat er veel soorten weigeraars zijn, het zijn niet allemaal Engelen. Dat kritiek op het co-

ronabeleid soms hout snijdt. Ook in dit debat is het devies: houd het hoofd koel.   

Deze week is het nieuwe kabinet beëdigd. Eindelijk! Veel nieuwe gezichten, zij het geen nieuwe premier, 

helaas. PvdA en Groen Links ontbreken, al had deelname – zegt bijvoorbeeld Job Cohen – programmatisch 

best gekund. Het ‘njet’ van CDA en VVD was onverbiddelijk, al heeft D66 – denk ik - er alles aan gedaan. 

Tijd dus voor weer een ronde oppositie, kansen voor beïnvloeding zijn er altijd. De echte tegenstanders 

zitten niet in het kabinet maar aan de uiterste rechterzijde, de tribunaaldenkers.  

Terug naar het Westerkwartier. In dit nummer van Ons Rode Hart kijken we vooruit naar de verkiezingen 

van aanstaande maart. We openen met de uitnodiging voor onze ledenvergadering op 20 januari a.s. U 

hebt deze ook al via de mail gekregen. Jelle Veenstra praat u bij over de samenwerking met Groen Links. 

Myra Eeken-Hermans licht u in over de campagneplannen: pak uw agenda erbij! Onze fractie zit intussen 

niet stil. Fractievoorzitter Sandra de Wit gaat in op een viertal moties die de fractie afgelopen najaar in-

diende rond armoede, wonen en verkeer. Dan introduceren we tweetal leden die actief worden in onze 

afdeling: Eric Helmers en Pieter Veenstra. Pieter komt het bestuur versterken, Eric wordt de nieuwe web-

master. Fijn dat ze meedoen. Tenslotte een signalement van Sponsland, een optimistisch boek over een 

opnieuw ontworpen Groningen dat koel blijft als de wereld warmer wordt.  

10 januari, 2022 

Met warme groet, red. Joost Eskes   

  Ons Rode Hart 
        Nieuwsbrief van  de PvdA afdeling Westerkwartier         Januari 2022 
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Geacht lid PvdA Westerkwartier, 

 

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de digitale  ledenverga-

dering van de PvdA afdeling Westerkwartier op DONDER-

DAG 20 januari a.s. om 20:00 uur. De ledenvergadering 

vindt digitaal plaats in SAMEN ONLINE op de site van 

de PvdA - voor inloginstructies zie de email) 

 

Agenda ledenvergadering PvdA afdeling Westerkwartier 

 

1.   Opening en welkom 

 

2.   Mededelingen 

 

3.   Verslag ledenvergadering van 30 oktober 2021                                                           (zie bijlage 1) 

 

4.   Bestuursverkiezing 
Er is sinds het vertrek van Luc Veenstra een bestuursfunctie vacant. De heer Pieter Veenstra       

heeft aangegeven toe te willen treden tot het bestuur. Aan de leden wordt gevraagd om hem 

te  benoemen als bestuurslid. 

      (Voorafgaand aan de ledenvergadering is het mogelijk tegenkandidaten aan te dragen. 
       Dit kan door voor woensdag 19 januari een mail te sturen naar: p.grit.pvda@kpnmail.nl). 
 

5.   Samenwerking PvdA en GroenLinks gemeenteraadsverkiezingen 2022 

Er wordt een toelichting gegeven op het proces tot nu toe. Dit heeft geresulteerd in twee 

documenten (zie hieronder). Het bestuur stelt de ALV voor om in te stemmen met de inhoud 

van deze documenten. De documenten kunnen NIET worden geamendeerd.  

➢ Plan Westerkwartier PvdA GroenLinks                                                        (zie bijlage 2) 

➢ Afspraken ten aanzien van samenwerking PvdA en GroenLinks             (zie bijlage 3) 

 

6.   Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 

➢ Er wordt ingegaan op de campagne GR 2022 en het 7-puntenplan       (zie bijlage 4) 

 

7.    wvttk 

 

8.    Sluiting 

 
We hopen u allen digitaal te mogen verwelkomen. 
Het bestuur. 

 

Nb. Alle bijlagen waar naar verwezen wordt, vindt u in de email.   
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De samenwerking van de PvdA met  

GroenLinks in het Westerkwartier 
 

Sinds de intentieverklaring die in september met algemene stemmen door 

onze ledenvergadering is goedgekeurd en na de vaststelling van onze kan-

didatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, zijn een flink 

aantal stappen gezet. Het zijn de nieuwe fracties van PvdA en GroenLinks 

die uitvoering moeten geven aan de beoogde samenwerking.  

 

Komende ALV op 20 januari, helaas digitaal, bespreken we een gezamenlijk 

kernprogramma "Plan Westerkwartier", Keerpunt 2022 naar een duurzaam 

en solidair Westerkwartier. Dit plan is overeengekomen met beide fracties. 

Het geeft plannen om de drie meest urgente problemen aan te pakken op 

het gebied van Armoedebestrijding, Aanpak Klimaatverandering en het 

scheppen van Woonruimte. Ook wordt de volgende gezamenlijke tekst van 

beide fracties aan de beide ledenvergaderingen voorgelegd en daarna naar buiten gebracht.  

 

Bestuur en factie zijn verheugd dat de beoogde samenwerking zich goed ontwikkelt en leggen het "Plan 

Westerkwartier" en de wijze van samenwerking zoals hierna verwoord met een positief advies aan onze 

ledenvergadering voor. De ALV wordt gevraagd hiermee in te stemmen.  

 

Jelle Veenstra  

 

Samenwerking PvdA en GroenLinks Westerkwartier 
 

Groen Links en de Partij van de Arbeid in het Westerkwartier spraken in het najaar van 2021 af te gaan 

samenwerken. Deze samenwerking geldt voor de verkiezingen in maart 2022 en de raadsperiode 2022-

2026 en de periode daarna. Beide partijen werken samen om sterker te staan. Dat is nodig om duurzame 

en solidaire antwoorden op de grote uitdagingen van deze tijd te vinden. Dat is nodig om te bouwen aan 

een eerlijk en houdbaar Westerkwartier. Dat is nodig om vertrouwen in een goede toekomst voor Wester-

kwartier te hebben.  

 

We hebben in de afgelopen periode nagegaan hoe beide fracties gaan samenwerken. Dat vatten we hier 

puntsgewijs samen.  

 
Voorop staat dat de PvdA en GroenLinks elkaars goede bondgenoten zijn.  
 

1. In onze samenwerking gaan we uit van het manifest “Plan Westerkwartier, Keerpunt 2022 naar 
een duurzaam en solidair Westerkwartier 2022-2026”, dat we hebben geschreven. Daarin gaan we 
drie belangrijke uitdagingen in het Westerkwartier aan. Dat zijn: armoede, klimaatverandering en 
woonruimte. We hebben duidelijke doelen en acties verwoord. In de komende jaren gaan we sa-
men oplossingen in de praktijk brengen.  

2. We trekken bij die thema’s samen op in de campagne. We organiseren daarvoor drie weken 
waarin armoede, klimaatverandering en woonruimte centraal staan. We blijven ons op een aantal 
punten van elkaar onderscheiden, maar we laten ons niet scheiden. We houden elkaar vast in de 
onderhandelingen voor het vormen van een college. 

Jelle Veenstra tijdens ledenverga-
dering oktober 2021 
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3. In de raad werken onze fracties de komende jaren samen. We stemmen onze werkzaamheden 
goed op elkaar af. Voorop staat dat we onze doelen uit ons manifest “Plan Westerkwartier” willen 
halen. We vullen elkaar aan en versterken elkaar. De samenwerking tussen beide fracties ontwik-
kelt zich de komende periode op natuurlijke wijze. Daar passen gezamenlijke voorbereiding, 
woordvoering, en gezamenlijke moties en amendementen bij.  

4. Beide fracties en partijen selecteren elk hun eigen wethouderskandidaat. In het beste geval kan 
het samenwerkingsverband twee wethouders voorstellen en worden beide kandidaten wethou-
der. Het kan zijn dat het samenwerkingsverband één wethouder kan leveren. In dat geval levert 
die partij de wethouder, die in de verkiezingsuitslag de meeste stemmen van beide heeft gekre-
gen.  

5. De kracht van goede samenwerking is ook het regelmatig stilstaan bij de ontwikkeling ervan. De 
fracties zullen hierover verslag doen aan de ledenvergaderingen. Vanzelfsprekend worden de bestu-
ren van beide afdelingen hierbij betrokken.  

 

Met deze samenwerking bieden GroenLinks en de PvdA inwoners in Westerkwartier perspectief op een 
duurzame en solidaire toekomst. Deze samenwerking is een uitnodiging om daarvoor te kiezen.  

 

  
 
Wat gebeurt er zoal in de gemeenteraad? Welke discussies 
vinden er plaats, welke besluiten vallen er? En hoe treedt 
onze fractie in de Raad op? Hieronder een kort overzicht 
van recente politieke actie van onze fractie. Fractievoorzit-
ter Sandra de Wit brengt verslag uit.  

‘Onderwerpen waar  

inwoners echt iets van  

gaan merken’.  

 
De afgelopen maanden hebben we in de Gemeenteraad verschil-

lende “grote” onderwerpen besproken en besloten. Onderwerpen 

waar inwoners echt iets van merken. Ik schrijf voor ‘Ons Rode Hart’ graag over een aantal van deze onderwerpen.  

 

Allereerst hebben we het laatste half jaar gesproken over verkeer en heeft de Raad de verkeersvisie vastgesteld. Een 

onderwerp waar we als fractie al jaren actief in zijn, mee denken en input leveren. Het voorstel, dat we als Raad 

voorgelegd kregen, hield wat ons betreft het midden tussen een beleidsnotitie en een visie. Wij hebben er alles aan 

gedaan om er een duidelijkere visie van te maken. Immers het vaststellen van een visie helpt bij het maken van lastige 

keuzes! De motie die ik namens de fractie heb ingebracht en die ruim is gesteund en dus is aangenomen, gaat over de 

rondweg Leek. Hier wordt al lang over gesproken. Wij zijn als partij en als fractie niet tegen een nieuwe rondweg. 

Maar we willen wel dat de woonvisie, de behoefte aan nieuwbouw en de invloed van het vaker thuiswerken op de 

verkeersdruk, goed worden meegewogen in de verschillende onderzoeken die vooraf gaan aan besluitvorming over 

een rondweg.  

 

Verruiming van de 130% regeling  

 

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 13 november ‘21 hebben we 3 moties ingediend. Zoals onze leden ongetwij-

feld weten is het ons de afgelopen raadsperiode gelukt om te regelen dat huishoudens met kinderen met een inkomen 

Sandra bij haar toespraak in november '21 na vast-
stelling van de kandidatenlijst van de PvdA 
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van minder dan 130% van het minimumloon in aanmerking komen voor toelagen uit verschillende potjes. Maar we 

willen die doelgroep graag verbreden. De eerste motie gaat hierover. We hebben een motie ingediend die oproept te 

onderzoeken wat het kost om deze zogenaamde 130% regeling te verruimen tot alle inwoners met een inkomen tot 

130% van het minimumloon. Dus niet alleen voor de doelgroep ouders met kinderen. Deze motie heeft het helaas niet 

gehaald. Wat we wel bereikt hebben is dat nu bekend is geworden wat de kosten zijn van de regeling en dat de inzet 

van de 130% regeling ook negatieve gevolgen heeft voor andere bijstandsgerechtigden, immers het geld is eerder op. 

We zullen dan ook verder gaan met dit onderwerp, om te zorgen dat de huidige regeling geen negatieve gevolgen 

heeft voor anderen en om ervoor te zorgen dat alle inwoners recht krijgen op de verschillende steunmaatregelen als 

ze minder dan 130% van het minimumloon verdienen.  

 

Vrijstelling giften 

 

We hebben een tweede motie ingediend gericht op het maximeren van giften voor mensen in de bijstand. In de 

Tweede Kamer is hier een motie over aangenomen en wij hebben in onze motie opgeroepen de vrijstelling van giften 

van (of tot?) 1200 euro vast te gaan regelen, niet af te wachten tot de wetswijziging hiertoe is vastgesteld. Dit kan 

omdat het vaststellen van de maximale giften voor mensen in de bijstand volgens artikel 31.2.m van de Participatiewet 

een bevoegdheid is van het college. Het college kon ons hierin geruststellen, er wordt reeds gewerkt vanuit dit prin-

cipe, goed voor ons te horen! 

  

Huizen voor bewoners, niet voor beleggers 

 

Als laatste dienden we een motie in om woningen uit handen van beleggers houden. Onze oproep was:  

 

- Te onderzoeken op welke manier voorkomen kan worden dat huizen in handen van beleggers komen; 

- Waarbij het kopen van een huis door bv grootouders voor hun kleinkind mogelijk moet blijven; 

- En deze regeling dan zo snel als mogelijk in te voeren. 
 

Volgens de wethouder was er in het Westerkwartier amper sprake van prijsopdrijving door beleggers. Dit maakte dat 

deze motie te weinig steun kreeg, helaas. Inmiddels weten we beter: er is wel degelijk sprake van prijsopdrijving door 

beleggers. We komen hier dan ook zeker op terug.  

 

Zoals ik al zei, er waren verschillende belangrijke onderwerpen ter sprake afgelopen maanden, hier een paar zaken 

uitgelicht. De komende maanden werken we naar de verkiezingen toe. Er staan nog een paar raadsvergaderingen op 

de agenda, met ook wel weer belangrijke onderwerpen als de omgevingsvisie, jeugdhulp waar we ons sociale geluid 

natuurlijk weer zullen laten horen. 

 

30-12-21,  Sandra de Wit, fractievoorzitter 

 

  De PvdA en de sociale media - doe mee! 
 

Als PvdA Westerkwartier willen we zo zichtbaar mogelijk zijn. We kun-

nen dus niet zonder de sociale media. Het bestuur roept alle leden op 

om de afdeling op de website, Twitter, Facebook of Instagram te vol-

gen. Als veel mensen berichten ‘leuk vinden’ of in het jargon ‘liken’ en 

delen, dan is de kans groter dat anderen die berichtjes ook leuk vinden. 

Dat helpt om ons publiek te vergroten en nieuwe mensen te bereiken. 

Uw volgers krijgen zo berichten van de PvdA te zien.  

Instagram: https://www.instagram.com/pvdawesterkwartier/      

Facebook: https://www.facebook.com/PvdAWesterkwartier/     

Twitter: @WKPvdA (@WKPvdA) / Twitter   

Website: www.pvdawesterkwartier.nl     

https://www.instagram.com/pvdawesterkwartier/
https://www.facebook.com/PvdAWesterkwartier/
https://twitter.com/WKPvdA
http://www.pvdawesterkwartier.nl/
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Campagne voor de  

raadsverkiezingen  

op 16 maart 
 

We zijn in 2022 beland en de verkiezingsdatum – of 

eigenlijk verkiezingsdata – komt steeds meer in zicht. 

Traditiegetrouw noemen we de laatste weken voor 

de verkiezingen de ‘hete’ campagneweken. En dat 

geldt ook voor ons. Met onze kernboodschap Thuis 

in het Westerkwartier willen we de punten uit 

het verkiezingsprogramma telkens weer belichten 

vanuit de gedachte dat je je thuis kunt voelen in het Westerkwartier. In een warm huis, een fijn dorp met 

voldoende voorzieningen in de buurt, met voldoende sportgelegenheid en alle kansen om jezelf en je ge-

zin te (laten) ontwikkelen. De PvdA gaat ervoor dat je je Thuis voelt in het Westerkwartier. Deze bood-

schap zal vanaf nu overal doorheen verweven zijn. Interviews, debatten die gaan komen, advertenties, de 

flyer, posters enzovoort. 

Rode Slingers 

We gaan de laatste zaterdagen voor 14-15-16 maart met de Rode Slinger op pad. Tijdens vier zaterdagen 

willen we alle 41 dorpen van het Westerkwartier bezoeken. Dat kan met busjes of met auto’s slingerend 

door het Westerkwartier. Het zou leuk zijn als dit zo’n groot mogelijke groep in het rood geklede mensen 

kunnen zijn, dus: heb je een zaterdag zin om aan te haken? Meld je dan aan bij mij. Ik geloof erin dat we 

zoveel mogelijk moeten aanhaken bij activiteiten die toch al georganiseerd worden, zodat we de grootst 

mogelijke kans hebben om veel mensen te bereiken. Om een goede planning voor die Rode Slingers te 

maken, hoor ik graag of er bijzondere activiteiten al gepland staan in de dorpen. Beste dorpencoördinato-

ren en andere leden, informeer mij over deze dagen. 

Themaweken met GroenLinks 

Eind januari verwachten we officieel met GroenLinks samen de laatste stand van zaken over de beoogde 

linkse samenwerking naar buiten te brengen. En dan starten gelijk 3 themaweken die we gedeeltelijk sa-

men gaan invullen. Eerst een themaweek Armoede, dan Klimaat en tot slot Wonen. Dit zijn tevens de 

kernpunten waarop we samen het linkse geluid willen laten horen. In elke week plannen we een geza-

menlijk werkbezoek, een andere activiteit en elke vrijdagmiddag sluiten we de week af met een 

Soamloop, een wandeling met kandidaten en mensen die over het betreffende thema iets te vertellen 

hebben of met wie we in gesprek willen gaan. Uiteraard zal het aantal deelnemers aan die wandeling af-

hangen van de dan geldende coronamaatregelen. 

Voor elk van die themaweken is een werkgroepje bestaande uit mensen van GL en mensen van PvdA om 

een mooie invulling te realiseren. 

Pluim 
Uiteraard blijven we maandelijks en hopelijk vaker de pluim van de PvdA uitreiken. Ook hier hebben wij 

jullie input hard nodig. Is er iemand in jouw dorp of straat waarvan je weet dat hij/zij een bijzondere rol 

speelt in het socialer maken van onze gemeente, geef zijn/haar naam dan aan me door en geef aan 

waarom jij vindt dat deze persoon een pluim mag ontvangen. Op 8 maart willen we de pluim uitreiken 
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aan een vrouw, omdat het dan Internationale Vrouwendag is en we mogelijk in de hele provincie dan een 

pluim van de PvdA uitreiken aan een vrouw met een belangrijke rol in emancipatie, sociaal democratie of 

armoedebestrijding. Denken jullie daar ook over mee? 

Overig 
We hebben nu een mooie kandidatenlijst. De eerste 7 heb-

ben al voor de fotocamera van Luc Veenstra gestaan en dat 

heeft mooie foto’s opgeleverd. Het verkiezingsprogramma is 

een mooi naslagwerk, maar voor de kiezers hebben wij dit 

ingekort tot een zevenpuntenprogramma. Dit zevenpunten-

programma wordt zowel in tekst als in beeld momenteel uit-

gewerkt. Uiteraard onder de vlag van Thuis in het Wester-

kwartier. We koppelen zoveel mogelijk de 1e zeven van de 

lijst aan deze zeven punten en daar gaan we dan flink over 

communiceren. Ik verwacht een flyer te kunnen maken en 

samen met Eric een hoop sociale media reuring. 

Op 12 februari gaan we centraal de verkiezingsposters plakken op de verkiezingsborden. Dat is fijn, want 

dan hoeven we niet met behanglijm, veger en posters achterin de auto op pad door de gemeente. Ook 

worden er A3 formaat van deze posters besteld, om voor de ramen te plakken. Wie daar belang bij heeft, 

graag even een mailtje. Ik verwacht ze rond 10 februari gereed te hebben. 

Tot slot 

Het mooiste in een campagne is dat we in kunnen springen op de actualiteit. Daarom kunnen plannen 

heus nog wijzigen of een andere invulling krijgen. Via de campagneflitsen houd ik jullie graag namens het 

campagnekernteam op de hoogte van de campagne. Als er vragen zijn of als je mooie gedachten of 

ideeën hebt die kunnen bijdragen aan deze campagne, dan hoor ik dat heel graag via 06-22993374 of 

info@brugvrouw.nl. 

Overzichtelijk: 

 
• 31 januari-4 februari Themaweek met GL: Armoede 

• 7 – 11 februari  Themaweek met GL: Klimaat 

• 14 – 18 februari  Themaweek met GL: Wonen 

• Zaterdag 19 februari Rode Slinger 

• Zaterdag 26 februari Rode Slinger 

• Zaterdag 5 maart Rode Slinger 

• Dinsdag 8 maart  Ontbijtmoment met politieke vrouwen in WK (initiatief van PvdA) en                                           

   uitreiking PvdA Pluim 

• Zaterdag 12 maart Rode Slinger 

• Maandag 14 maart Verkiezingsdag 1 

• Dinsdag 15 maart Verkiezingsdag 2 

• Woensdag 16 maart Verkiezingsdag 3 

 

door campagnecoördinator Myra Eeken-Hermans 

 



Ons Rode Hart, ledenblad PvdA afdeling Westerkwartier, januari 2022 .                                               8 

 

Nieuwe mensen actief – even voorstellen 

 

Gelukkig zijn er altijd weer nieuwe mensen die actief willen wor-

den voor de PvdA. Hieronder stelt een tweetal mensen zich aan u 

voor.  

 

Eric Helmers 

 

Ik ben Eric, 53 jaar en woon in Zuidhorn. Ik ben geboren in Overschild 

gemeente Midden-Groningen. Ik ben opgegroeid in de stad Gronin-

gen. Ondanks een ernstige progressieve spierziekte heb ik altijd regu-

lier onderwijs kunnen volgen. Ik heb in 1988 mijn Meao diploma gehaald. Ik heb nooit betaald werd ge-

had maar wel diverse soorten vrijwilligerswerk. Ik krijg een uitkering en zolang ik daartoe in staat ben, wil 

ik er graag wat voor terug doen. 

Op mijn 26ste ging ik op mij zelf wonen in een aangepaste woning in Assen Toen ik 40 was, kwam ik aan de 

chronische beademing. Na een zware longontsteking werd ik 10 maanden opgenomen in het Zonnehuis in 

Zuidhorn. Daarna ging ik terug naar Assen naar een woonvorm voor mensen met een lichamelijk beper-

king. In 2016 ging ik terug naar het Zonnehuis in Zuidhorn. 

Vanaf mijn 16de kreeg ik maatschappijleer. Daar is mijn interesse voor de politiek ontstaan. Toen ik in As-

sen ging wonen, werd ik pas actief lid. De opkomst van Pim Fortuyn maakte dat ik wat wilde doen tegen 

de groeiende intolerantie in de samenleving en mij wilde keren tegen forse ingrepen in onze verzorgings-

staat. Ik had grootse plannen en wilde op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Assen. Deze plan-

nen werden bruut doorkruist doordat ik aan de chronische beademing kwam. 

Ik koos ervoor om in het bestuur te blijven. En mij bezig te houden met het beheer van de website en so-

ciale media. Ik heb dit 10 jaar gedaan voor de PvdA in Assen en ruim 2 jaar voor het PvdA gewest Drenthe. 

Halverwege dit jaar heb ik mij aangemeld bij de PvdA Westerkwartier om actief te worden. Naast bezighe-

den voor de PvdA beheer ik de kabelkrant van Zonnehuis Zuidhorn en ben namens de Centrale Cliënten-

raad lid van het Centraal Corona Team van Zonnehuisgroep Noord. Ik heb in veel cliëntenraden gezeten 

en ben jarenlang voor de Zonnebloem Jongeren en Zonnebloem Assen actief geweest als beheerder van 

de website en sociale media. Het beheer van websites en sociale media is een uit de hand gelopen hobby 

waar ik heel veel plezier aan beleef. Verder geniet ik van voetbal, motor-

sport, autosport , een potje schaken, een ander spel, luisteren naar een 

luisterboek, natuur,  cultuur en lekker eten. 

Pieter Veenstra 
 

Mijn naam is Pieter Veenstra en ik ben sinds 2017 lid van de Partij van de 

Arbeid. Na de voor de partij dramatisch verlopen verkiezingen voor de 

Tweede Kamer voorjaar 2017 vond ik het tijd om mij actiever met de politiek 

te gaan bemoeien en lid te worden van de PvdA.  

 

De sociaaldemocratie is voor mij altijd belangrijk geweest. Een stabiele en 

waardige samenleving is volgens mij alleen mogelijk als er oog is voor 
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kwetsbare mensen, die een steun in de rug verdienen. Niet iedereen weet de weg te vinden in onze com-

plexe samenleving, heeft het geluk gehad op tijd een huis te kunnen kopen of voldoende inkomen om de 

steeds maar stijgende lasten te kunnen opvangen. Dit vraag om solidariteit met elkaar zodat alle inwoners 

in het Westerkwartier het gevoel hebben gezien te worden door de politiek.   

 

Ook de toenemende polarisatie in de maatschappij baart mij zorgen en zie ik als een bedreiging voor onze 

democratie. Door toe te treden tot het bestuur wil ik mijn steentje bijdragen om binnen Westerkwartier 

onze sociaaldemocratische waarden hoog te houden en respectvol met elkaar om te gaan.  

 

Ik ben 64 jaar, heb een economische achtergrond en ben werkzaam als teamleider bij Hanzehogeschool 

Groningen. Daar zet ik mij in voor talentontwikkeling van onze studenten. Zuidhorn is mijn woonplaats al 

meer dan 30 jaar, ik ben getrouwd en we hebben twee zonen. Ik sport graag, heb zeer lang gevolleybald 

maar heb nu gekozen voor de fiets en de wandelschoenen. Daarnaast ben ik een groot voetbalfan en vaste 

bezoeker bij de Trots van het Noorden, FC Groningen. 

 

 

Sponsland Groningen – herontwerp van het landschap in hete tijden  
 

Klimaatbeleid is topprioriteit voor de komende verkiezingen. Hoe houden we de komende eeuw de voetjes 

droog en – het wordt een themaatje in dit ORH-nummer! – ons hoofd koel? Hitte, droogte maar ook wa-

teroverlast gaan ons teisteren. Wat kunnen we aan klimaatverandering doen?  

Dat wisten ze 800 geleden maar heel gedeeltelijk. In hun beroemde en zeer leesbare 

dertiende-eeuwse Kroniek van Bloemhof braken Abt Emo en zijn opvolger Menko in 

hun klooster te Wittewierum zich het gewijde hoofd over de vele dodelijke storm-

vloeden van hun tijd. Wisten zij veel dat ze in het middeleeuws klimaatoptimum leef-

den en dat de zeespiegel steeg! Op de wierden hadden ze niet zoveel last van het 

wassende water, maar in de wolden, de venige, lage achterlanden, des te meer. Regelmatig braken de (lage) 

dijkjes door en dan wachtte de inwoners niets dan ellende. Wat te doen? De vrome en geleerde Emo ver-

trouwde vooral op … gebed, zijn wat aardsere opvolger Menko was in 1268 ook wel van dat ‘ora’ (bidden), 

maar toch méér van de partij van de ‘labora’, dus Arbeid, zoals het tijdig verhogen van dijken en het hand-

haven van het recht voor iedereen. In zijn tijd waren de dijken op orde. De Stadjer Johan van Lemego schreef 

150 jaar later: ‘Van slecht bestuur komt heel veel kwaad en van goed bestuur komt heel veel goeds, namelijk 

rust en vrede en een grote zaligheid onder de mensen’.  

Wij staan 800 jaar later opnieuw aan de vooravond 

van een ‘klimaatoptimum’. We krijgen misschien wel 

Spaanse temperaturen. Vraag is of we zo’n klimaat 

met ‘goed bestuur’ nog kunnen voorkomen of dat we 

vanwege ‘slecht bestuur’ ons hebben aan te passen 

aan zinderende zomers.  

 

Zoet en zout 

 

Er is gelukkig wel hoop. In het prachtige boek Spons-

land, dat in november ‘21 uitkwam, schetsen acht 

ontwerpbureaus hoe we onze provincie kunnen 
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aanpassen aan hetere tijden zonder kopje onder te gaan. Hun perspectief is inspirerend, ze zien ‘een zeer 

divers landschap, waarin zoet en zout, landbouw en natuur in elkaar overlopen en zorgen voor een rijke 

verzameling landbouwproducten. Een langzaam, sponzig landschap met veel meer water: bufferwater, 

drinkwater, zwemwater, speelwater, vaarwater, en heel veel riet’. (7) Nederland moet zijn water niet meer 

zo snel mogelijk afvoeren naar zee, maar weer een kikkerland willen zijn, dat als een spons water vasthoudt 

en die pas uitwringt als dat nodig is.  

   Manifest  

 

Sponsland presenteert een ‘Manifest - tien 

principes voor klimaatadaptief ontwerp’, een 

Essay, een interview met landschapsarchitec-

ten en een foto-essay. Klapstuk zijn de voor-

stellen van de bureaus voor ingrijpend heront-

werp van acht cruciale plekken in een strook 

Groningen die van Schiermonnikoog, Lauwers-

zee, Marne, Middag-Humsterland en Reitdiep 

naar de stad en vervolgens naar Gorecht en 

Hondsrug loopt. Een hoofdrol is er voor water-

regulering en (her)bebossing, waarmee water-

overlast en hitte bestreden kunnen worden. In de plannen krijgen Hunze, Drentse Aa en Reitdiep de ruimte. 

Veel stadsasfalt wijkt voor beplanting, die schaduw en verkoeling moet bieden. Veel plonsplannen. De ho-

rizon reikt tot ver in de 22ste eeuw, je zou dat zomaar willen meemaken!  

 

De plannen worden met veel poeha, misschien wel eigen aan de wereld van de landschapsarchitecten, 

gepresenteerd, met schitterende tekeningen, foto’s en kaartmateriaal. Ook beschrijven de makers eerste 

en nu al uitvoerbare stappen, elk weer met een hefboomfunctie voor andere verbeteringen. Want als we 

dan toch ingrijpend moeten veranderen, zo is hun devies, laten we het dit keer dan in een keer goed doen. 

En mooi. En duurzaam. Zonder conflicten uit de weg te gaan. In hun Manifest schrijven ze: ‘Teken de route-

kaart. … Alleen met een stevige langetermijnvisie en een dringend moreel appel kunnen we mensen ervan 

overtuigen dat verandering noodzakelijk is.’  

 

Van harte aanbevolen. Een heerlijk optimistisch, 

‘koel’ boek. Met goed bestuur en een aanstekelijk 

plan is veel gewonnen. Dat wisten ze in de mid-

deleeuwen al. Toen handelden ze er niet altijd 

naar, maar wij zijn niet van eergisteren, toch? 

 

Sponsland, reis door het landschap van de toe-

komst, uitgave van provincie en gemeente Gro-

ningen, november 2021. Voor het boek, horend 

bij de tentoonstelling zie www.sponsland.nl   

 

 

Joost Eskes  Bedding van het Reitdiep, langs Stad en Middag Humsterland 

http://www.sponsland.nl/

