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Kieslijst PvdA 
Westerkwartier

Sandra de Wit – Tolbert
Mark Veenstra – Zuidhorn
Myra Eeken-Hermans – Grootegast
Joachim Bekkering – Niekerk
Nicole Cox – Lutjegast
Hans Koenders – Marum
Henrica Bergsma – Marum
Tieme Kiesbrink – Marum
Jan Vos – Marum
Pieter Veenstra – Zuidhorn
Ralf Buiter – Marum
Hettie Zeilemaker – Lucaswolde
René van der Goot – Visvliet
Martin Weerd – Tolbert
Liesje Faber – Garnwerd
Joost Eskes – Tolbert
Roelof Bosma – Grijpskerk
Janneke Dijkhuis – Zuidhorn
Frank Broersma – Den Horn
Paula Grit – De Wilp
Machiel van der Schaaf – Briltil
Froukje Boersma-van Dijk – Zuidhorn
Jan Drewes – Pieterzijl
Vonnie Dijkstra-Scholte – Opende
Minko Jansma – Zuidhorn
Henk Zuidhof – Ezinge
Anne Vogt – Midwolde
Be van der Veen – Leek
Han Meuleman – Saaksum
Trija Fleer-Niks – Sebaldeburen
Jan de Jong – Leek
Elmer Koole – Nuis
Anne van der Laan – Leek
Johan Steen – Feerwerd
Jan Oomkes – Aduard
Siepie de Jong – Tolbert

Voor een socialer Westerkwartier, 
zodat we ons er allemaal thuis voelen.

Dat kan wanneer iedereen: 

 X goed werk en een fijn en warm huis heeft; 
 X in een groene buurt woont, waar 

voldoende voorzieningen zijn voor 
kinderen en volwassenen om gezond en 
kansrijk op te groeien; 

 X wordt gezien en iedereen naar elkaar om 
ziet. Nu en in de toekomst.

PvdA Westerkwartier wil daarom:

 X dat de drempels voor iedereen om te 
gaan sporten, mee te doen aan muziek of 
cultuur lager worden; 

 X actief op zoek gaan naar kleinschalige 
beschermde woonvormen voor kwetsbare 
groepen; 

 X inwoners helpen bij het verduurzamen van 
hun huis en dorp.

Zo maken we van het Westerkwartier een plek 
waar we allemaal fijn kunnen wonen. Waar we 
ons thuis voelen.

Stem sociaal, kies PvdA.
Bekijk onze website voor meer informatie:
www.pvdawesterkwartier.nl

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

PvdA werkt in het Westerkwartier samen met 
groenlinks aan drie speerpunten: meer 
ruimte voor wonen, minder armoede en 
aandacht voor klimaat.



1. Sandra de Wit

Iedereen moet betaalbaar kunnen wonen. Dat betekent 
dat we meer huizen gaan bouwen en creatief op zoek gaan 
naar kleinschalige woonvormen voor jong en oud.

Betaalbaar wonen

“

We laten niemand in de kou staan. Dat betekent dat we 
armoede bestrijden en niet bezuinigen op de uitgaven voor 
de laagste inkomens.

Kansengelijkheid

“

3. Myra Eeken-Hermans2. Mark Veenstra

We willen dat iedereen mee kan doen aan 
de verduurzaming van het Westerkwartier. Met 
energiecoaches en het fonds duurzame woningverbetering 
maken we het voor inwoners en bedrijven makkelijker om 
duurzame maatregelen te nemen.

Duurzaamheid

“

4. Joachim Bekkering

Iedereen heeft recht op goed werk. De PvdA 
streeft naar een optimale afstemming van onderwijs en 
arbeidsmarkt. Innovatie speelt een belangrijke rol.

Goed werk voor iedereen

“

We houden dorpen leefbaar door voorzieningen zoals 
scholen, medische zorg, winkels en sportverenigingen 
zoveel mogelijk te behouden. Het dorpshuis krijgt een 
centrale rol.

Leefbare dorpen

“

6. Hans Koenders

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom leggen we 
de nadruk op preventieve maatregelen, zoals gezonde 
voeding en meer bewegen. En wanneer je het nodig hebt, 
is de gezondheidszorg toegankelijk en dichtbij.

Gezondheid

“

7. Henrica Bergsma 5. Nicole Cox

We zorgen ervoor dat zonnepanelen, windmolens en 
de landbouw een goede plek krijgen in de natuur en in 
het landschap van het Westerkwartier. We maken onze 
gemeente aantrekkelijk voor toeristen.

Natuur en landschap

“

Verkiezingsprogramma
PvdA Westerkwartier


