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Beste mensen, 

Het worden misschien wel ingetogen verkiezingen, deze landelijke verkiezingen van 2021. In elk geval moet 

het debat eind februari nog losbarsten. Maar … er valt wél wat te kiezen. Kwesties genoeg, keuzes te over. 

Wat hebben we afgelopen jaar geleerd, hoe gaan we verder? Een aantal heilige koeien van rechts is in diepe 

sloten gevallen, waar ze hopelijk nooit meer uitkomen. Bijvoorbeeld het tot voor kort heilige begrotingste-

kort, het altijd maar verder asfalteren van ons land, het privatiseren van belangrijke publieke taken, het 

loslaten van de volkshuisvesting … er valt nog veel te doen. In dit nummer van Ons Rode Hart roepen we u 

op om uw stem uit te brengen, omdat het er wél toe doet.  

Dat stemmen er toe doet, dat weet u natuurlijk al lang, velen van u al levenslang. Onze partij bestond op 

12 februari j.l. alweer 75 jaar. In 1946 ging de SDAP met een aantal andere partijen op in de Partij van de 

Arbeid. Op dat verleden kunnen we trots zijn – hoewel, zeker niet op alles – maar de toekomst baart wel 

zorgen. Want stemmen op onze partij is niet langer vanzelfsprekend en voor veel jonge mensen maar één 

van de vele mogelijkheden.   

In dit ORH vindt U natuurlijk ook de uitnodiging voor onze ledenvergadering op 6 maart a.s. Deze zijn ook 

al apart rondgestuurd via de mail. Daarnaast vindt u bijdragen uit de gemeenteraadsfractie. Hier een bloem-

lezing, op de website complete verhalen. https://www.pvdawesterkwartier.nl/ Ook in het kort informatie 

over de voorbereidingen voor het nieuwe verkiezingsprogramma en de gemeenteraadscampagne en de 

kandidatenlijst.   

Tenslotte, dit is een ledenblad. Als u een bij-

drage wilt leveren, dan bent u van harte wel-

kom. We hebben u nodig om mee te denken 

voor het verkiezingsprogramma, voor de cam-

pagne, voor kandidatenlijsten. Laat u horen! 

Joost Eskes, redactie.   

  Ons Rode Hart 
        Nieuwsbrief van  de PvdA afdeling Westerkwartier         Maart, 2021 

https://www.pvdawesterkwartier.nl/
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Stemmen per post of volmacht – hoe gaat dat precies? 
 

Op 15, 16, 17 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het is uiteraard van groot belang dat 

zoveel mogelijk stemmen op onze PvdA worden uitgebracht! Op 15 en 16 maart kunt u al stemmen bij een 

stembureau in de vier voormalige gemeentehuizen. Voor diegenen onder u die het problematisch vinden 

om zelf naar het stembureau te gaan, bestaan de volgende mogelijkheden.  

 

Voor alle 70-plussers geldt een regeling om per post te stemmen. Daartoe ontvangt u eerst de gebruikelijke 

stempas en daarna uiterlijk 11 maart een envelop en stembiljet waar in staat uitgelegd hoe dit werkt.  

a) Op het stembiljet kunt u uw keuze aangeven, dit mag met pen in elke kleur.  

b) Dit stembiljet doet u in de envelop waar ‘stembiljet’ op staat en die plakt u dicht.  

c) Op de stempas zet u uw handtekening.  

d) De dichtgeplakte envelop en de ondertekende stempas doet u in de retourenvelop. Daar 

hoeft geen postzegel op.  

e) Deze retourenvelop moet u uiterlijk vrijdagmiddag 12 maart voor 17 uur in de brieven-

bus doen.  

f) Ook kunt u de envelop op 10 tot en met 12 maart en op de verkiezingsdagen tussen 9.00 

en 17.00 uur deponeren bij een afgiftepunt, dat kan alleen  in het  gemeentehuis Leek en 

in Zuidhorn.  

Een andere manier is per volmacht stemmen. Dit kan elke kiezer doen. Elke kiezer mag deze keer drie 

volmachtstemmen voor anderen uitbrengen. Als u zelf niet naar het stembureau wilt gaan, dan is het de 

eenvoudigste manier om uw volmacht aan een andere voor u vertrouwde stemmer mee te geven. Dit kan 

door op de achterkant van uw stempas uw eigen gegevens en de gegevens van de ander in te vullen en 

hem/haar (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee te geven.  Deze volmachtstem moet tegelijk met diens 

eigen stem uitgebracht worden.  

 

Mocht u niemand weten om dit voor u te doen dan kunt u contact met ondergetekende opnemen of onze 

secretaris Paula Grit bellen of een mail sturen naar p.grit.pvda@kpnmail.nl. Dan proberen wij iemand bij u 

in de buurt te vinden om voor u per volmacht te stemmen.  

 

Jelle Veenstra 

Voorzitter afdeling PvdA Westerkwartier  

jelleveenstra48@hotmail.com  

06 - 5123 9849 

  

mailto:p.grit.pvda@kpnmail
mailto:jelleveenstra48@hotmail.com
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Verkiezingen 2021 –  

 

Waarom het nog altijd 

uitmaakt op wie we 

stemmen.   

 

 

"We leven in een bijzondere tijd. Een moeilijke tijd." 

Lilianne Ploumen: "De coronacrisis maakt duidelijk wat veel mensen al langer voelen. Er is te veel ver-
deeldheid in ons land. De ongelijkheid tussen mensen is te groot. Goed werk voor een fatsoenlijk salaris, 
een fijne woning voor een redelijke huur, een steuntje in de rug als je het nodig hebt; het is voor te veel 
Nederlanders niet meer vanzelfsprekend. Dat moet anders. Ondanks de problemen die er zijn ben ik opti-
mistisch over hoe we de toekomst kunnen vormgeven. Met ons plan voor Nederland kunnen we daar sa-
men aan werken. 

Dit plan vormt ons kompas voor de komende jaren. Het zal niet makkelijk worden. Maar het is ontzettend 
de moeite waard. Laten we Nederland weer eerlijker maken. Op weg naar échte vooruitgang, op weg naar 
een fatsoenlijk bestaan voor iedereen. Samen kunnen we dat." 
 
 

De hoogtepunten uit dit programma.  
 

• Werk, werk, werk. Daar staat de PvdA voor. Daarom verhogen we het minimumloon naar €14 per uur, en 
komt er een werkgarantie voor iedereen die zijn of haar baan verliest door de coronacrisis. We verhogen 
de maandelijkse AOW-uitkering. Gelijke beloning voor vrouwen en mannen wordt wettelijk vastgelegd. Bij 
ziekte of tegenslag krijgen ook jongeren en zzp'ers recht op bescherming. 

• Goede, liefdevolle zorg moet beschikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen. Daarom schaffen we het ei-
gen risico af, en verlagen we de maandelijkse zorgpremie. Zorgverzekeraars mogen geen winst meer uit-
keren aan aandeelhouders. We schaffen de BTW op groente en fruit af, en belonen de medewerkers in de 
zorg met meer salaris. 

• Iedereen heeft recht op een fijn en betaalbaar huis. Daarom komt er een minister voor Wonen, 
die 100.000 nieuwe, betaalbare woningen per jaar gaat bouwen. We schaffen de verhuurdersheffing af, 
en introduceren een 'Prins Bernhard'-belasting voor pandjesbazen en beleggers. Er komen ook stevige 
boetes voor huisjesmelkers die te hoge huren vragen. 

• Alle kinderen verdienen het beste onderwijs. Daarom wordt de kinderopvang vervangen door een voor-
school, die voor alle kinderen gratis is. De basisbeurs voor studenten komt terug. Kinderen in arme gezin-
nen krijgen meer steun voor sport of muziekles. En we lanceren een groot offensief om kinderen weer 
aan het lezen te krijgen. 

• Om deze plannen te betalen gaat Nederland eindelijk een eerlijke bijdrage vragen van miljonairs en multi-
nationals. Er komen hogere belastingen voor milieuvervuilende bedrijven, en bedrijven als Google en 
Facebook moeten een digi-taks gaan afdragen. Voor mensen die méér dan €150.000 per jaar verdienen 
komt er een nieuw toptarief. 

 

Deze tekst is overgenomen van de PvdA website landelijk https://www.pvda.nl/verkiezingsprogramma-

2021/  

  

https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/werk-en-economie/?maatregel-er-komt-een
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/werk-en-economie/?maatregel-met-de-werkgarantie
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/werk-en-economie/?maatregel-er-komt-een
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/werk-en-economie/?maatregel-er-komt-een
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/werk-en-economie/?maatregel-de-loonkloof-tussen
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/werk-en-economie/?maatregel-platforms-zijn-werkgevers
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/zorg/?maatregel-afschaffen-eigen-risico
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/zorg/?maatregel-afschaffen-eigen-risico
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/zorg/?maatregel-lagere-zorgpremie-geen
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/zorg/?maatregel-verbod-op-winstuitkeringen
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/zorg/?maatregel-verbod-op-winstuitkeringen
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/zorg/?maatregel-nultarief-btw-op
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/zorg/?maatregel-zorgpersoneel-heeft-recht
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/wonen/?maatregel-een-ministerie-van
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/wonen/?maatregel-afschaffen-verhuurderheffing
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/wonen/?maatregel-pandjesbazen-uit-het
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/wonen/?maatregel-huisjesmelkers-pakken-we
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/wonen/?maatregel-huisjesmelkers-pakken-we
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/onderwijs/?maatregel-gratis-kinderopvang
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/onderwijs/?maatregel-herinvoering-van-de
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/onderwijs/?maatregel-aanpak-armoede-onder
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/onderwijs/?maatregel-groot-offensief-tegen
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/werk-en-economie/?maatregel-ons-belastingstelsel-maakt
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/werk-en-economie/?maatregel-ons-belastingstelsel-maakt
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/duurzaamheid/?maatregel-een-ambitieuze-europese
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/werk-en-economie/?maatregel-invoering-digitaks
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/werk-en-economie/?maatregel-de-sterkste-schouders
https://www.pvda.nl/verkiezingsprogramma-2021/
https://www.pvda.nl/verkiezingsprogramma-2021/
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Van de website geplukt  
 

Het lukt steeds beter om de PvdA-website inhoudelijk interessant te maken. Vooral Henrica Bergsma zet 

zich hier voor in. Hier een paar recente bijdragen, lees verder op https://www.pvdawesterkwartier.nl/ .  

 

Duidelijke regels – fractie in gesprek met RSG de Borgen, d.d. 11 februari  
Raadslid Sandra de Wit vat samen hoe de directie van RSG de Borgen de gevolgen van corona ziet: “we zien grote 

groepen leerlingen niet; het echte contact mist; het perspectief is onduidelijk, voor leerlingen, maar ook voor leer-

krachten; er wordt veel gevraagd van leerkrachten …; het aantal kwetsbare leerlingen groeit; kinderen missen klasge-

noten en leerkrachten; armoede speelt een grotere rol. Er gaan ook dingen goed: ongeveer 20% van de kinderen doet 

het beter; het team heeft voor de kennismakingsdagen een alternatieve ontvangst ontwikkeld, waar ze trots op is. De 

Borgen pleit bij de fractie voor ‘haalbare regels mbt Corona’, voor zover gemeenten daar invloed op hebben.  

 

‘Het Noorden kleurt rood’, d.d. 15 februari  
PvdA Kamerlid Henk Nijboer ging in gesprek met wethouders Mariette de Visser van Hogeland en Elly Pastoor van 

onze gemeente. De wethouders vroegen Henk oog te hebben voor de financiële zorgen van de gemeente. De aan-

staande herverdeling van het gemeentefonds is funest voor het Noorden. De Visser en Pastoor: “De nieuwe, zoge-

naamd eerlijker, verdeling leidt tot het omgekeerde Robin Hood-effect: de armen worden armer. Dat kan niet de 

bedoeling zijn. De PvdA luidt de noodklok.” Lees op de website hoe Henk Nijboer daarop reageerde.  

 

Brandbrief jeugd door 150 wethouders ondertekend, onder wie Elly Pastoor 
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de jeugd. Elly in een reactie: ,,We moeten met zijn allen alles uit de kast 

halen, zodat onze jongeren zo min mogelijk schade overhouden aan deze periode.” De 150 wethouders vragen het 

kabinet om binnen vier maanden een actieplan te ontwikkelen om de jongeren weer perspectief te bieden.  

 

Blij met de zonne-carport  
De gemeente legt 2000 zonnepanelen op de parkeergelegenheden van het 

nieuwe parkeerterrein achter het voormalige gemeentehuis van Zuidhorn. De 

gemeente investeer er 3 miljoen euro in en wil dat een energiecoöperatie de 

exploitatie gaat doen. Mensen met een minimuminkomen horen bij de doel-

groep: de gemeente wil deze doelgroep laten profiteren van de hier opge-

wekte duurzame energie. Ook de is natuurlijk voorstander van deze aanpak. 

De fractie noemt dit voorstel een ‘helder en ambitieus plan’ en ziet er een 

‘mooie start in voor een duurzaam Westerkwartier’.  

 
Pluim voor ondernemer Louwe Mulder  

Op 19 februari heeft raadslid Hans Koenders de Pluim van de PvdA uitgereikt aan Louwe Mulder, sociaal onderne-

mer en hippisch – geen hippie - voorman in Tolbert en omgeving. De Pluim is een blijk van waardering voor al die 

mensen in het Westerkwartier die bijdragen aan een sociaal en zichtbaar Westerkwartier. Louwe was er blij mee.   

https://www.pvdawesterkwartier.nl/
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Verkiezingen voor de gemeenteraad van 2022 
 

In maart 2022 vinden de weer verkiezingen plaats voor de ge-

meenteraad van het Westerkwartier. De tweede raad van deze 

toch nog steeds nieuwe gemeente zal dan worden gekozen en ge-

installeerd. Voor ons als PvdA natuurlijk belangrijk om daar weer 

bij te zijn en invloed uit te oefenen op een sociaal en milieuvrien-

delijk beleid.  

Op dit moment lopen er drie sporen.  

1. Het bestuur bereidt de procedures voor ten behoeve van onze kandidatenlijst. Wat ging er de 

vorige keer goed, wat had beter gekund? Het bestuur roept de leden op na te denken over kandi-

daten. Ieder lid kan zichzelf of een ander kandideren. Dat geldt ook voor mogelijke wethouder-

kandidaten. U kunt namen opperen bij de secretaris van het bestuur. Dat kan tot 15 juli a.s. Net 

als 3 jaar geleden installeren we een externe commissie die hen aan hun rode tanden voelt en die, 

altijd ingewikkeld, een volgorde voor de lijst voorstelt. In het najaar stelt de ledenvergadering die 

lijst voor onze raadskandidaten formeel vast.  
 

2. In de tweede plaats werken we aan een programma dat in sep-

tember op de agenda van onze ledenvergadering kan staan. In de ko-

mende maanden willen we vanuit fractie en bestuur in overleg met le-

den en relevante buitenstaanders daarover nadenken. Daarvoor vor-

men we enkele themagroepen die in maart en april aan de slag moe-

ten. De fractie neemt het voortouw. Daarna is er tijd om dat pro-

gramma op papier te krijgen. Voor de helderheid: dat programma 

(ver)bindt onze kandidaten, zet de horloges gelijk, is uitgangspunt 

voor de campagne en relevant bij coalitieonderhandelingen. Het is 

niet in de eerste plaats een campagnedingetje. Het centrum voor Lo-

kaal Bestuur van de PvdA heeft trouwens al een voorschot genomen 

op zo’n program. http://www.lokaalbestuur.nl/uploads/publica-

tie/clb_basisverkiezingsprogramma2022_digitaal.pdf  
 

3. Daarnaast werkt een campagnecommissie aan plannen om onze plannen en mensen zichtbaar te 

maken. Wat hebben we de afgelopen jaren gepresteerd, wat willen we gaan doen en welke men-

sen gaan dat voor ons doen? Ingewikkeld omdat een campagne in coronatijd er echt anders uit 

zal zien dan in een pre- of zelfs post-coronatijdperk. Nog even afgezien van de vraag of en wan-

neer dat tijdperk nu eindelijk aanbreekt (losbreekt, uitbreekt).  

Kortom, een druk jaar, maar … we hebben vaker met dit bijltje gehakt. 

Al 75 jaar doen we dit soort zaken. Houdt uw telefoon en email in de 

gaten, want we hebben inbreng nodig van onze leden. Van u dus. U 

hoort van ons, wij hopelijk van u.  

Namens het bestuur 

Jelle Veenstra en Joost Eskes 

 

 

 

Affiche in Westerveld 

http://www.lokaalbestuur.nl/uploads/publicatie/clb_basisverkiezingsprogramma2022_digitaal.pdf
http://www.lokaalbestuur.nl/uploads/publicatie/clb_basisverkiezingsprogramma2022_digitaal.pdf
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Gouden speld voor Jeen van Manen 
 

Jeen van Manen uit Grijpskerk 

(inmiddels 83) was in 2020 

liefst 50 jaar lid van de PvdA. 

Hij kreeg op 27 november de 

gouden speld uitgereikt door 

bestuurslid Liesje Faber. 

 

Van Manen was actief in de 

PvdA, onder meer als raadslid 

voor de gemeente Grijpskerk 

van 1982-1990 en daarna nog 

voor de nieuwgevormde ge-

meente Zuidhorn van 1990-1994. Tot aan de gemeentelijke herindeling van 2019 was hij een trouw be-

zoeker van afdelingsvergaderingen. 

 

----------------------------------  

75 jaar Partij van de Arbeid  

 
Vijf jaar geleden verscheen bijgaand boekje naar aanleiding van 70 jaar PvdA. We hebben nog 

steeds een aantal exemplaren beschikbaar. Mocht u belangstelling hebben, mailt U dan Joost Es-

kes, Eskesjb@gmail.com  

 

Leeuwarder Courant 1 maart 1982 

mailto:Eskesjb@gmail.com

