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Ledenvergadering in teken van 
voorbereiding verkiezingen 2018 
Inleiding Jaap Kuin over waarden en beginselen PvdA  
  
Op zaterdag 25 november a.s. vindt van 10.00 - 12.00 uur de 
eerstvolgende ledenvergadering van de PvdA Westerkwartier plaats. De 
ledenvergadering wordt gehouden in Gasterij Inkies, voorheen het 
Theehuis, Hoofdstraat 132, Midwolde. Parkeergelegenheid is achter de 
gasterij.  
 
Waarden en beginselen 
Deze bijeenkomst staat vooral in het teken van de voorbereiding op ons 
verkiezingsprogramma voor de verkiezingen in november 2018. Jaap 
Kuin, interim burgemeester van Pekela en Ambassadeur van Waarde van 
de PvdA, zal een inleiding houden over de waarden en beginselen van 
onze partij.  
 
Vijf thema’s centraal in verkiezingsprogramma 
Na de inleiding van Jaap Kuin kunnen de leden in gesprek gaan over de 
belangrijkste thema's die we voor het verkiezingsprogramma gekozen 
hebben. Dat zijn Duurzaamheid, Leefbaarheid en Zeggenschap in de 
dorpen, Sociaal Domein, Betaalbaar Wonen en de Regionale Economie. 
Deze thema's zijn de afgelopen weken ook aan de orde geweest op de 
thema-avonden die door de vier fracties zijn georganiseerd.   
 
Daarnaast staan de begroting en het werkplan 2018 geagendeerd voor de 
ledenvergadering. 
 
 

De Rode Taxi 
Wie naar de debatavond 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 tijdig 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. 
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Jaap Kuin 

Locatie:  Gasterij Inkies  
(voormalig Theehuis) 

 Hoofdstraat 132 
 Midwolde 
Datum: zaterdag  

25 november 2017 
Tijd: 10.00-12.00 uur 

 
Na afloop is er de mogelijkheid 
de nabijgelegen historische 
kerk te bezoeken onder leiding 
van Albert Graansma, 
bestuurslid van de Historische 
Kring Leek e.o. 
  
 

http://www.pvda.nl/
mailto:pvdawesterkwartier@gmail.com


 

Uit het bestuur 
 
Op 25 november komen we bijeen in Midwolde 
voor de laatste ledenvergadering van dit jaar. Dat 
is minder dan een jaar voor de gemeenteraads-
verkiezingen, die op 21 november volgend jaar 
zullen plaatsvinden. De ALV zal dan ook voor een 
groot deel in het teken staan van de komende 
verkiezingen. Er is al veel gedaan, maar ook nog 
veel te doen. En daarbij kunnen we als bestuur 
alle hulp gebruiken. 
 
Gezocht: campagnecoördinatoren 
Het bestuur is op zoek naar een of meer 
campagnecoördinatoren die de campagne willen 
voorbereiden en organiseren in aanloop naar de 
verkiezingen van 21 november 2018. Suggesties 
zijn welkom en gegadigden worden graag 
uitgenodigd zich te melden!  
 
Kandidaatstelling  
De periode van kandidaatstelling is inmiddels 
gesloten. Het bestuur is verheugd dat er maar 
liefst 36 kandidaten uit alle windstreken van de 
toekomstige gemeente Westerkwartier zijn 
aangemeld. Zij krijgen dezer dagen een 
bereidverklaring ter ondertekening toegestuurd.  
 
Op 25 november zal duidelijk zijn hoeveel 
kandidaten doorgaan voor een gesprek met de 
onafhankelijke commissie. In de commissie 
hebben zitting Wouter Meijerman, voormalig 
gewestelijk voorzitter, Erica van Lente, interim 
burgermeester van Bedum, en Romke Visser, 
Statenlid.  De commissie zal een voordracht aan 
de ledenvergadering van 24 maart 2018 doen. 
 
Verkiezingsprogramma 2018 
De voorbereidingen op het verkiezingsprogramma 
zijn in volle gang. In aanloop naar de verkiezingen 
van november 2018 volgend jaar zijn vijf openbare 
thema-avonden door de vier fracties 
georganiseerd, elk met deskundige sprekers en 
panelleden. Deze avonden leveren input op voor 
ons verkiezingsprogramma. Daarnaast verwachten 
tijdens de ledenvergadering de nodige ideeën en 
meningen te horen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De redactie van het verkiezingsprogramma 
bestaat uit Joost Eskes en Ingvar Koenders. Zij 
zullen begin december een eerste concept 
verkiezingsprogramma aan het bestuur 
voorleggen. Op 8 januari stelt het bestuur het 
concept verkiezingsprogramma vast dat op 3 
februari ter vaststelling aan de leden voorgelegd 
wordt. Dan zullen ook eventuele amendementen 
besproken worden. 
 
Verderop in deze editie van Ons Rode Hart doen 
zij verslag van de activiteiten tot nu toe, en van de 
procedure die gevolgd wordt om het 
verkiezingsprogramma vast te stellen. 
 
Komt allen! 
We willen alle leden van harte uitnodigen om mee 
te discussiëren over het programma op de 
ledenvergadering van 25 november. En alsof dat al 
niet genoeg reden is om naar Midwolde te komen, 
er is na afloop voor geïnteresseerden ook nog de 
mogelijkheid om de naastgelegen historische kerk 
te bezoeken. Albert Graansma, bestuurslid van de 
Historische Kring Leek e.o., zal vertellen over de 
betekenis van deze kerk en de adellijke families, 
die vroeger de Borg Nienoord bewoonden en hier 
begraven liggen, zoals Anna van Ewsum en Von 
Inn- und Kniphausen. 
 
Jelle Veenstra 
 



 

 
 
 
 
Op veler gebied is in Grootegast beweging 
ingezet. Figuurlijke beweging, maar ook in 
letterlijke zin. En steeds nadrukkelijk met een 
koppeling naar het sociale domein. 
 
Bewegen op scholen 
Uniek voor de gemeente Grootegast is dat voor 
alle kinderen op onze basisscholen een 
beweegprofiel is opgesteld. Kinderen bewegen te 
weinig. Door ze te laten sporten zorgen we er niet 
alleen voor een goede lichamelijke ontwikkeling, 
maar ze leren ook met anderen omgaan en 
samenwerken. De verwachting is dat door de 
aanpak van de gemeente in samenspraak met het 
werkveld (onderwijs en sport) onze jeugd met 
sprongen vooruit gaat. Letterlijk en figuurlijk.  
Die gecombineerde aandacht is er ook voor onze 
ouderen, zowel bewoners van het 
woonzorgcentrum als voor de oudere inwoners 
van de gemeente Grootegast die zelfstandig 
wonen. Er is een uitgebreid sportaanbod voor de 
55+ers. 
 
Taalhuis 
Grootegast is een voorloper met het initiatief van 
het Taalhuis. Een combinatie van bibliotheek, 
gemeente en nog een aantal instanties. Dit loopt 
als een trein. Veel mensen weten de weg naar het 
Taalhuis en de taalcafés te vinden. En dat maakt 
dat mensen veel meer mee kunnen doen aan de 
maatschappij. Een ontwikkeling die ons rode hart 
sneller doet kloppen. 
 
Supermama 
Een ander mooi project dat al is gestart en verder 
in 2018 doorloopt, is het Supermama project. De 
vrouwen uit de raad hebben aan de wieg hiervan 
gestaan en onze wethouder heeft zich het vuur uit 
de sloffen gelopen om het van de grond te krijgen. 
Het is een project waarbij werkloze vrouwen, met 
of zonder jonge kinderen, geholpen worden om 
hun eigen zelfstandigheid te verstevigen, al dan 
niet in hun zoektocht naar werk.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op een manier waarbij allerlei beleidsvelden 
worden gebundeld en ontschot en als maatwerk 
worden aangeboden. Koren op de molen van de 
PvdA. 
 
Groot aantal activiteiten 
Verder staan er nog een paar ambitieuze 
ontwikkelingen op stapel, zoals de samenwerking 
en het onderzoek in het dorp Doezum voor een 
dorpshuis met appartementen.  
Of neem de activiteiten rondom de viering van 
375 jaar Abel Tasman. Als ontdekkingsreiziger in 
dienst van de Vereenigde Oost-Indische 
Compagnie (VOC) ontdekte hij onder andere 
Nieuw-Zeeland. Wat is het toch een bijzonder 
gegeven dat deze man, die buiten onze 
landsgrenzen zoveel meer bekendheid geniet dan 
bij ons, na 375 jaar nog steeds tot de verbeelding 
spreekt. 
Maar ook de uitbreiding van het LEGiO-Museum 
met een Bevrijdingsmuseum en een 
drukkerijmuseum in het hart van het dorp 
Grootegast. Komend jaar gaat dat zijn beslag 
krijgen. Het kan niet anders dan dat zulke 
ontwikkelingen aanstekelijk werken en iedereen in 
beweging krijgen. 
 
Wat beweegt Grootegast?  
In de eerste plaats onze inwoners, die partners 
zoeken om hun mooie plannen te realiseren. 
Inwoners die bovendien in de gemeente een 
prachtige partner vinden die met hen meedenkt, 
hen faciliteert en ondersteunt. 
 
 
 

2018 wordt een jaar vol ambities voor de gemeente Grootegast 

“Wat beweegt Grootegast?”  
Door Myra Eeken-Hermans 



Zoals u weet zijn er in 2018 verkiezingen voor de 
nieuwe gemeente Westerkwartier. Daarin willen 
we het als PvdA goed doen. Maar wát willen we 
precies ‘goed doen’? Wat voor programma gaan 
we opstellen en met wie gaan we dat doen? In 
dit artikel willen we wat meer vertellen over de 
manier waarop we dat verkiezingsprogramma 
gaan opstellen. Een tekst waar alle kandidaten 
achter kunnen staan en die als leidraad dient bij 
eventuele onderhandelingen over een positie in 
een college. Dat is nog allemaal ver weg, maar 
een reis begint nu eenmaal bij de eerste stap. 
 
Discussie  
Hoe organiseer je een discussie over je 
verkiezingsprogramma? In januari 2017 hebben 
twee bestuursleden een eerste aanzet geschreven 
met als kern: zo’n programma ontwikkelen we 
samen met onze leden en met de buitenwacht. In 
april spraken we daarover met een aantal 
fractieleden en wethouders en lieten we ons 
adviseren door een partijgenoot uit de nieuwe 
gemeente Midden-Groningen waar ze al eerder 
herindelingsverkiezingen houden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 24 juni brainstormden we met de leden op 
onze ledenvergadering in Marum, zie de post-its 
hierboven. Op basis daarvan hebben we besloten 
een vijftal thema-avonden te organiseren. Na een 
valse start – in juni lukte het niet om een eerste 

bijeenkomst te organiseren – zijn we na de zomer 
echt van start gegaan. U hebt de advertenties in 
de lokale kranten en de uitnodigingen vast zien 
langs komen. 
 
Vijf thema-avonden 
Hoe zijn de vijf openbare bijeenkomsten 
verlopen? Qua organisatie heel goed – een kleine 
kerngroep heeft de publiciteit (advertenties, 
interview, Ons Rode Hart, website) verzorgd en de 
uitnodigingen verstuurd. De thema-avonden zelf 
zijn georganiseerd vanuit de diverse fracties. 
Daarbij hadden we weer een mooie spreiding – we 
vergaderden in Zuidhorn, Niekerk, Nuis, Niebert 
en Leek, alleen het noorden van onze nieuwe 
gemeente kwam er misschien nog wat bekaaid af.  
 
Inhoudelijk waren de avonden top – telkens waren 
er goede inleiders die met nieuwe perspectieven 
kwamen waarmee we ons voordeel kunnen doen. 
Qua bezoek viel het misschien wat tegen, 
gemiddeld discussieerden we met zo’n man of 20 
a 25, waarbij we niet veel nieuwe gezichten zagen. 
De dorpsverenigingen die we telkens hadden 
uitgenodigd lieten zich maar af en toe zien. 
Misschien is dat ook niet zo vreemd als 
verkiezingen nog ver weg zijn en politiek sowieso 
niet erg populair is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoekers van de thema-avond in Zuidhorn 

De Rode Draad in onze vijf themabijeenkomsten  

Verkiezingen op komst  
Door Joost Eskes en Ingvar Koenders 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opbrengsten 
Wat houden we eraan over? Om u een paar 
indrukken te geven: de eerste avond over “Een 
duurzame revolutie – betaalbaar voor iedereen” 
gaf ons een aantal ideeën hoe we tegelijkertijd 
kunnen bijdragen aan de snelle overgang van 
fossiele naar duurzame energie en dat betaalbaar 
kunnen houden voor mensen met een lager 
inkomen.  
Tijdens onze tweede debatavond over “Sterke 
dorpen en leefbaarheid” maakten we kennis met 
de wijze waarop in Friesland dorpen en 
dorpsverenigingen betrokken worden bij het 
lokale bestuur. De dorpsverenigingen krijgen zelf 
veel verantwoordelijkheid, de gemeente is maar 
één telefoontje ver. Het inspirerende verhaal over 
Sudwest Fryslan en de ervaringen van onze eigen 
bestuurders (in dit geval Elly Pastoor) kunnen we 
zo in ons programma zetten.  
De derde avond onder de titel “Samenleven doe je 
samen” betrof een al even boeiende inleiding over 
de zorg. Zet mensen met een probleem niet weg 
in groepen bij elkaar maar laat ze zoveel mogelijk 
meedoen in de samenleving, aldus het pleidooi 
van inleider Erik Dannenberg van Divosa.  
En de vierde avond ging over “betaalbaar wonen”, 
waarbij huurders en verhuurders (Wold & Waard) 
hun ervaringen deelden over huur en verhuur in 
het Westerkwartier. Vooral de huurders zagen hun 
kans schoon en gaven ons drie duidelijke wensen 
mee. De vijfde avond over “regionale economie” 
heeft op het moment dat ik deze tekst schrijf nog 
niet plaats gevonden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma in fasen  
Hoe gaat het verder? Het opstellen van het 
verkiezingsprogramma is niet alleen een kwestie 
van inspiratie, maar ook van organiseren en 
faseren. In de eerste fase hebben we vanuit het 
bestuur een eerste concept opgesteld dat 
grotendeels is gebaseerd op al bestaande teksten. 
Dat concept gaat in november langs de fracties en 
de wethouders met het verzoek deze teksten te 
becommentariëren. Dit is de tweede fase.  Onze 
ledenvergadering van 25 november voeren we 
een discussie op hoofdlijnen over dat programma, 
dit is fase 3. In december - fase 4 - gaat een op 
basis van die discussie gewijzigd concept terug 
naar bestuur, fracties en wethouders. In januari 
ligt er dan een definitief concept dat in een 
volgende ledenvergadering wordt vastgesteld, 
oftewel de slotfase. Uiteraard kan er in die 
tussenliggende periode volop geamendeerd 
worden en natuurlijk beslist de ledenvergadering 
over de eindtekst.  
 
Campagne  
Zo’n wat langere tekst leent zich niet voor de 
campagne, dat is ook eigenlijk niet de bedoeling. 
Daarvoor zullen we moeten werken met een 
kleiner aantal voorstellen die goed bekken en die 
voor ons de kern vormen. Maar dat is dan weer 
aan de volgende werkgroep, die de campagne 
organiseert.  
 
Misschien dat u daar uw tanden in wilt zetten? 

Uitnodiging voor de derde 
themabijeenkomst die op 11 
oktober in Marum plaatsvond. De 
uitgebreide verslaglegging van 
deze avond, evenals de andere 
thema-avonden, vindt u op de 
website terug onder het kopje 
‘Verkiezingen’ (www.pvda 
westerkwartier.nl/category/ 
verkiezingen) 



  

De datum van 1 januari 2019 langzaam steeds 
dichterbij. Zowel de colleges, de ambtelijke 
organisaties als de politieke partijen in de vier 
huidige gemeenten bereiden zich steeds verder 
voor op de aanstaande herindeling. 
Ondertussen gaat het gewone raadswerk echter 
gewoon door. 
 
Op 13 november vond voor de laatste keer de 
begrotingsbehandeling van de gemeente Marum 
plaats. Vanaf volgend jaar zal de begroting voor 
het Westerkwartier op de agenda staan. Dat 
betekent een veelvoud aan plannen, een 
veelvoud aan afwegingen, en ook een veelvoud 
van de relatief bescheiden begroting van 
€26.000.000,- voor de gemeente Marum. Maar 
het is toch ook niet gering waar we als raad de 
verantwoordelijkheid voor nemen. In 1811, het 
eerste jaar van onze gemeente, lezen we dat 
voor 1812 de begroting in totaal 2124 franc 
bedroeg. Omgerekend naar nu is dat zo’n 
€8.500,-. 
 

Fractie Marum bereidt zich voor op de herindeling per 1 januari 2019 

Bouwen aan de samenleving  
Door Hans Koenders 

Aandachtspunten voor de toekomst 

Tegelijkertijd is dat bedrag ook nodig om allerlei 
beleid om te kunnen zetten naar de praktijk. 
Onder andere op het gebied van duurzaamheid. 
Met een houtsnippercentrale en een 
zonnepanelenpark zijn de eerste stappen op weg 
naar een duurzamer Westerkwartier gezet. Maar 
voor de nieuwe gemeente moet het ambitieniveau 
wat ons betreft nog verder omhoog. De PvdA 
maakt zich er daarbij sterk voor dat coöperaties 
hierin een belangrijke rol krijgen. Bewoners 
moeten direct kunnen profiteren van hun bijdrage 
aan een duurzamer omgeving.    
 
 



Zorgcentrum De Hoorn in Marum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bouw komt nu op gang 

Als fractie zijn we akkoord gegaan met de bouw 
van een Integraal Kind Centrum. Dit was al 
onderdeel van het coalitieakkoord, maar pas nu is 
de financiering rond en kan dit plan van start. Ook 
de bouw in het centrum komt eindelijk op gang. 
Wij blijven pleiten voor een centrale voorziening 
als motor van reuring, met MFC ‘t Marheem, de 
Bibliotheek, horeca en t.z.t een front-office van de 
gemeente. Aan lege pleinen hebben we niets. 
 
Werk en inkomen 

Werk en Inkomen blijft een punt van zorg. Zo’n 
7.5 % van onze bewoners heeft een hoog 
inkomen en 10 % heeft een laag inkomen. 
Daarnaast is er een groep van ongeveer 5 % met 
een bijstandsuitkering, en een min of meer even 
grote groep werkzoekenden. Voor hen is het 
moeilijk rond te komen. We moeten ervoor 
zorgen dat ook zij een menswaardig bestaan in 
onze gemeente kunnen opbouwen.  
Daarnaast is er een grote middengroep die ook 
alle zeilen moet bijzetten. De Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid vergelijkt deze 
groep met fietsen. Flink doortrappen, anders val 
je. Daarbij komt dat Novatec afgebouwd wordt en 
dat de schuldhulpverlening ook beter kan. Het is 
duidelijk: de opgave is groot.  
Kortom, gebouwd wordt er in Marum volop, dat 
komt wel goed, maar bouwen aan de samenleving 
is moeilijker. Hier ligt een grote uitdaging voor 
onze fractie en voor de PvdA Westerkwartier. 

Leefbaarheid 

De PvdA zet in op duurzaamheid met oog voor 
mensen. De leefbaarheid van de dorpen staat 
daarbij centraal. We zijn in Marum gestart met 
een dorpencoördinator. Dat is een prima initiatief, 
maar de leefbaarheid heeft maar ten dele met 
voorzieningen te maken. Het heeft vooral te 
maken met mensen. 

 

Wij pleiten ervoor dat het niet alleen de 
verenigingen van dorpsbelangen zijn die het loket 
van de gemeente worden. Ook buurtverenigingen 
en spontane initiatieven moeten mee kunnen 
doen. Dat is voor ons is de sleutel voor 
leefbaarheid. Daar hoort ook een verzorgde 
openbare ruimte bij. We zijn dan ook blij met de 
extra inspanningen voor wat betreft 
groenonderhoud en wegen die in Marum 
gerealiseerd worden. 
 
Inclusieve samenleving 

De PvdA-fractie Marum streeft naar een inclusieve 
samenleving, waarin iedereen kan deelnemen. Dat 
betekent dat mensen niet in hokjes geplaatst 
moeten worden. Mensen wonen en leven met 
elkaar. We willen daarom ook geen wijken met 
alleen koophuizen, maar maken ons sterk voor 
gemengde wijken met koop- en huurhuizen. 
Huurhuizen worden mondjesmaat gebouwd. Wij 
willen meer betaalbare woningen voor jongeren, 
ouderen en voor mensen met een handicap, en 
graag kort bij voorzieningen.  
 
Verzorgingshuis 

Ouderen die niet langer zelfstandig kunnen 
wonen, verdienen goede zorg. Een van de 
knelpunten is dat het verzorgingshuis in Marum 
sterk verouderd is. Alle plannen zijn tot stilstand 
gekomen en voor onze ouderen is er niets 
veranderd. 


