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Een duurzame revolutie –  
betaalbaar voor iedereen 
Debatavond PvdA Westerkwartier in Zuidhorn 
 
Op donderdag 21 september a.s. organiseert de PvdA Westerkwartier 
een debatavond over betaalbare duurzaamheid in Grand Café In ’t Holt 
1654, Hoofdstraat 2 te Zuidhorn. De avond begint om 20.00 uur. 
 
Tijdens de debatavond gaan onder meer Carina Wiekens (Hanze 
Hogeschool), Eric Veldwiesch (Gebiedscoöperatie Westerkwartier), 
Christian Zuidema (Rijksuniversiteit Groningen) en Aletta Zwart 
(Oosterhof Holman/Elize) met de aanwezigen in debat over de vraag  
“Hoe kunnen we duurzame energie zo organiseren dat iedereen daar 
profijt van heeft – ook mensen met een lager inkomen? En: hoe gaan  
we om met de spanning tussen meer duurzaamheid en behoud van ons 
mooie landschap? 
 
De avond is de eerste in een reeks van debatavonden die de PvdA 
Westerkwartier in september, oktober en november van dit jaar 
organiseert over onderwerpen die van belang zijn voor het Wester-
kwartier. De discussies worden mede gebruikt als inbreng voor het 
verkiezingsprogramma van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van november volgend jaar. Iedereen wordt dan ook van harte 
uitgenodigd zijn of haar stem te laten horen. 
 
 
 

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. 
 

Locatie:  Grand Café  
In ’t Holt 1654 

 Hoofdstraat 2 
 Zuidhorn 
Datum: donderdag  

21 september 2017 
Tijd: 20.00 uur 

Van 19.30 uur inloop 
 met koffie en thee 
 
 Toegang gratis 
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Carina Wiekens, verbonden als 
onderzoeker aan het lectoraat Energie en 
Gedrag van de Hanze Hogeschool, zal 
onder meer aan het debat deelnemen. 



 
 
 
 
Duurzaamheid. Een woord dat men 
tegenwoordig vaak, en steeds vaker, tegenkomt. 
Het is een belangrijk onderwerp dat vaak ter 
sprake komt. Is het niet omdat een Amerikaanse 
muppet duurzaamheidsverdragen opzegt, dan is 
het wel omdat boeren windmolens willen 
plaatsen op hele oude cultuurhistorische 
plaatsen.  
 
Verduurzaming is onontkoombaar 
Waar iedereen -met uitzondering van Donald 
Trump- het over eens is, is dat we met z’n allen 
moeten verduurzamen. “Dat is goed voor zowel 
het milieu als voor de portemonnee”, vindt Mark 
Veenstra. Veenstra zit namens de PvdA in de 
gemeenteraad van Zuidhorn en houdt zich 
momenteel bezig met het verkiezingsprogramma 
van de partij. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
voor de herindeling hoopt de Partij van de Arbeid 
goede zaken te doen en hoge ogen te gooien. 
Daarbij zegt de PvdA vooral in te willen zetten op 
duurzaamheid. “Duurzaamheid is echter een 
breed begrip”, weet het Zuidhorner raadslid. “Om 
ons verkiezingsprogramma goed neer te zetten 
willen we graag in gesprek met de inwoners van 
de vier Westerkwartiergemeenten. We zijn 
benieuwd naar hun ideeën, meningen en naar wat 
zij vinden dat de PvdA op moet inzetten.” 
 
Betaalbaar 
Om het gesprek aan te gaan heeft de partij vijf 
bijeenkomsten gepland met telkens een ander 
thema om te bediscussiëren. “We beginnen 
21 september in Zuidhorn met de eerste 
bijeenkomst over ‘betaalbare 
duurzaamheid’”, meldt Veenstra. “Vervolgens 
volgen er in oktober en november ook nog 
avonden waarbij de thema’s ‘Sterke kernen 
en leefbaarheid’, ‘Sociale zekerheid’, 
Betaalbare woningen’ en ‘Lokale economie’ 
centraal staan. Elke bijeenkomst hebben wij 
mensen uitgenodigd die verstand hebben van 
het desbetreffende thema en die daar ook 
over zullen vertellen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Daarna gaan wij het gesprek aan met de inwoners 
van het Westerkwartier en hopen wij ons 
verkiezingsprogramma te kunnen perfectioneren.” 
 
Betaalbaar 
Veenstra zet in op een duurzame revolutie voor 
iedereen. “Duurzaam wordt nog altijd 
geassocieerd met ‘duur’, stelt hij. “Begrijpelijk, 
want aan verduurzaming kleeft vaak een 
kostenplaatje. Denk maar eens aan het isoleren 
van je woning of aan het plaatsen van 
zonnepanelen. Vaak zijn er bij de overheid wel 
potjes beschikbaar, maar het blijft een kostbare 
onderneming. Zonde, want in principe zou je in 
alle lagen van de samenleving moeten 
verduurzamen voor het optimale resultaat.”  
Iedereen –ook de lagere inkomens– moet in staat 
zijn te verduurzamen, vindt Veenstra. “En ook zou 
iedereen in staat moeten worden gesteld om het 
huis waarin zij wonen klimaatneutraal te maken. 
Vanuit landelijk beleid zou de overheid dat 
moeten faciliteren. Hoe dat moet gebeuren? Daar 
willen we met de bewoners over in gesprek.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mark Veenstra 
 

Interview met Mark Veenstra 

“We willen een duurzame revolutie voor iedereen”  

Door De Streekkrant 



Deventer 
Het voorbeeld ligt er al, wijst het raadslid naar de 
Deventer City Deal. “Daar kunnen huiseigenaren 
een abonnement afsluiten waarmee het huis 
wordt verduurzaamd”, zegt Veenstra. “Het werkt 
eigenlijk net als een telefoonabonnement. Daar 
betaal je ook je maandelijkse lasten, waarbij je 
niet beseft dat je daarmee ook je toestel afbetaalt. 
Eerst doen experts van het woningabonnement 
een scan van je woning en adviseren –op maat- 
welke duurzame maatregelen je het best kunt  
 

 
doen op maat. Die investeringen betaal je 
vervolgens af met een abonnement.” Het is 
slechts één van de vele mogelijkheden die het 
verkennen en een gesprek waard zijn, meent 
Veenstra. “Zie het als een mooie droom: een 
klimaatneutraal Westerkwartier. Dat is waar de 
PvdA op wil inzetten.” 
 
Met toestemming overgenomen uit de  
Streekkrant 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Kandidaatstelling PvdA herindelingsverkiezingen 

 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de afdeling Westerkwartier heeft op 24 juni jl. de procedure 
voor de kandidaatstelling voor de herindelingsverkiezingen in november 2018 vastgesteld. De 
kandidaatstelling is geopend van 1 september 2017 t/m 31 oktober 2017 
 
Leden van de afdeling kunnen zichzelf en anderen kandidaat stellen. Hoe dan? 
1. Leden kunnen zichzelf kandidaat stellen door een mail te sturen naar de secretaris 

p.grit.pvda@kpnmail.nl met als onderwerp “Kandidaatstelling GR 2018”. De mail moet bevatten 
je naam, adres, telefoonnummer en mailadres. 

2. Leden kunnen andere leden van de afdeling kandidaat stellen door een mail te sturen naar de 
secretaris p.grit.pvda@kpnmail.nl met als onderwerp “Kandidaatstelling leden GR 2018”. De mail 
moet bevatten de naam, adres, telefoonnummer en mailadres van degenen die kandidaat wordt 
gesteld en de gegevens van degene die een lid kandidaat stelt. 

3. Leden kunnen inwoners van de gemeente die voor de PvdA actief willen zijn, of waarvan je vindt 
dat ze de PvdA zouden kunnen vertegenwoordigen melden bij het bestuur. Dit kan door een mail 
te sturen naar de secretaris p.grit.pvda@kpnmail.nl met als onderwerp “Kandidaatstelling derden 
GR 2018”. De mail moet bevatten de naam, adres, telefoonnummer en mailadres van degenen die 
onder de aandacht wordt gebracht en de gegevens van degene die een lid kandidaat stelt. De 
voorzitter van het bestuur zal dan met een ander bestuurslid een gesprek aangaan met dit 
potentiële lid. 

4. Met mensen die nog geen lid zijn van de PvdA maar wel met onze partij sympathiseren gaan we 
graag in gesprek. Meldt u zich bij Paula Grit, onze secretaris, p.grit.pvda@kpnmail.nl 

Een vernieuwde website  
 
Een jaar geleden fuseerden we als afdelingen tot 
een nieuwe afdeling Westerkwartier. Tijd dus 
ook voor een nieuwe website ter vervanging van 
vier nu verouderde sites.  
 
Helemaal van een leien dakje ging dat niet. Het 
door Amsterdam geleverde programma deed 
niet wat wij graag wilden en vaak juist wat we 
niet wilden. Verzoeken om assistentie vonden 
geen gewillig oor.   
 

 
Intussen hebben we een nieuwe site, 
waarvoor we ook technische ondersteuning 
kunnen krijgen van de afdeling Groningen. 
Helemaal zonder kinderziektes is de nieuwe 
site nog niet. Neem gerust een kijkje op 
http://www.pvdawesterkwartier.nl/  
 
Aarzel niet onvolkomenheden te melden en 
tips te geven. En nog beter, kom met kopij, 
want ook dat gaat niet vanzelf. Je kunt dit 
sturen naar Joost Eskes eskesjb@gmail.com of 
Pieter Vlot, Pietervlot57@gmail.com   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het raadswerk komt dit jaar in Marum pas laat 
op gang en grote onderwerpen die alle 
aandacht vragen zijn er op dit moment nog niet. 
Maar het is ook niet zo dat er niets gebeurt. Op 
de rol staan bijvoorbeeld het Centrumplan en 
een Integraal Kind Centrum. Er is aandacht voor 
de woonbehoefte van mensen die afhankelijk 
zijn van sociale woningbouw en voor de 
middeninkomens. Gemakkelijk wordt vergeten 
dat sociaal democraten niet allen bezig zijn met 
verheffing en met mensen die een steuntje in 
de rug nodig hebben en met het vechten voor 
sociale zekerheid maar ook met de natuur. 
 
Een mooi voorbeeld hiervan is de fractie in 
Marum die zich al vanaf 2013 niet alleen actief 
inzet voor de leefbaarheid in het buitengebied 
maar zich ook nadrukkelijk bezig houdt met de 
natuur en de natuurontwikkeling. 

Fractie Marum zet zich in voor leefbaarheid en natuurontwikkeling 

Niet alleen Rood maar ook Groen  
Door Hans Koenders 

Marumerlage 

We doen dat op meerdere manieren, natuurlijk 
door ons in te zetten voor duurzaamheid en het 
verminderen van de afvalstromen, maar ook door 
de het stimuleren van activiteiten die met natuur 
en natuurontwikkeling te maken hebben. De 
afgelopen jaren hebben we meerdere keren 
ondernemers in het buitengebied bezocht, de 
problemen van de agrarische sector zijn voor ons 
niet vreemd. Om de leefbaarheid te stimuleren  
pleiten we sinds 2014 voor verruiming van de 
regelgeving in het buitengebied.    
 



. 

“Stokje oppakken” 

De aanwezige bestuurders hebben vervolgens een 
estafette stokje in de kleuren van de huidige 
gemeenten gekregen. Natuurlijk met de bedoeling 
om dit op te pakken.  
 
De algemene beschouwingen zijn pas in november 
maar dat wil niet zeggen dat er niets te doen is. In 
oktober hebben we een avond over samenleven. 
Ongeveer 25 groepen of organisaties hebben deze 
week een uitnodiging gekregen voor een avond 
onder leiding Van Erik Dannenberg, voorzitter van 
de vereniging van directeuren van sociale 
diensten. Kort daarna staat een avond op stapel 
over betaalbaar wonen. Kortom genoeg werk aan 
de winkel. 

Aansluiting bij natuurorganisaties 

Bewust hebben we aansluiting gezocht bij het IVN 
(Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie) en 
de NDCE (Stichting Natuur Duurzaamheid en 
Cultuur Educatie) en Staatsbosbeheer. Sinds de 
herinrichting van de Marumerlage zijn we bij dit 
proces betrokken waarbij zelfs een actieve manier 
van burgerparticipatie is opgezet.  
 
Concrete activiteiten daarbij zijn het realiseren van 
een vogelkijkhut en een buitenschool die gebruikt 
kan worden door het IVN en het NDCE voor 
natuureducatie. Ook op de ontwikkelingen van de 
waterberging in het Dwarsdiep gebied hebben we 
ons oog laten vallen. Samen met Staatsbosbeheer 
en de Heemkundekring Vredewold West zijn we 
aan het onderzoeken wat de mogelijkheden in dit 
gebied zijn voor natuurbeleving en recreatie. 
Uitgangspunt hierbij is dat de prachtige natuur 
niet alleen beschermd moet worden, maar dat je 
hiervan ook kunt genieten. Maar ook het gegeven 
dat de helft van de inwoners van onze gemeente 
in het buitengebied wonen. 
 
Verbinding tussen Westerkwartiergemeenten 

Afgelopen zaterdag hadden we een bijeenkomst 
die in meerdere opzichten bijzonder was. Tijdens 
open monumentendag hebben we het wandelpad 
rondom de Marumerlage geopend. Geen keurig 
verhard pad maar gewoon door hoog gras en 
vooral veel water, dus laarzen aan.  
 
Vertegenwoordigers van de Westerkwartier 
gemeenten hebben dit geopend door een stukje te 
varen. Nadien is een plan ‘Dallandschap Oude Riet’ 
gepresenteerd. Het Oude Riet is een riviertje dat 
ontspringt bij Marum en stroomde via Enumatil, 
Noordhorn, Aduard richting Kommerzijl en 
Oldehove. 
 
Op veel plekken is het water verdwenen maar op 
veel plekken is de rivierloop ook nog goed 
zichtbaar. Wij vinden dat op Westerkwartier 
niveau een samenhangend cultuurhistorisch en 
landschappelijk monumentenbeleid gevoerd moet 
worden ten aanzien van het Oude Riet. Om de 
daad bij het woord te voegen hebben we 
aansluitend aan de vaartocht  het plan 
gepresenteerd. 

Bestuurders van de vier Westerkwartier gemeenten kregen 
symbolisch een estafettestokje voor het opzetten van een 

landschappelijk monumentenbeleid 

Opening wandelpad rondom Marumerlage door 
vertegenwoordigers van de Westerkwartiergemeenten. Van links 
naar rechts: Leo Lop (Zuidhorn), burgemeester Berend Hoekstra 
(Leek), Mark de Haan, Ytse van de Velde (Grootegast) en Jan Vos 
(Marum) 


