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Wonen, ontwikkelen en genieten in het Westerkwartier 

Voorzitter, als ik fiets, wandel of vaar door onze mooie groene en ruime gemeente, genietend van de 

steeds wisselende vergezichten, dan realiseer ik me dat we bofkonten zijn zoals we hier kunnen 

wonen. Ik realiseer me ook dat lang niet alle inwoners zich bofkonten voelen, bijvoorbeeld wanneer 

zij met angst en beven de nota van de energieleverancier zien komen of merken dat hun wekelijkse 

boodschappen weer duurder zijn geworden. 

Toch voelen wij ons bofkonten en willen dat blijven. De fractie van PvdA Westerkwartier vindt dat we 

hierin mogen en moeten willen delen. Wij zien zeker ook dat een fijne woonomgeving niet alles is. 

Als je dagelijks in de kou zit, of grote zorgen kent omdat je niet weet of je voldoende eten op tafel 

kan zetten, je kinderen wel naar sport kunnen, of mee kunnen op schoolreis of je je huis niet kan 

verduurzamen, terwijl dat zo nodig is om de gasrekening te verlagen ….. dan ligt er een grauwe sluier 

over een mooie omgeving. 

Coalitieakkoord 

In het coalitieakkoord “Het gaat verder in het Westerkwartier” beschrijven we als coalitie waar we de 

komende jaren naartoe willen met het Westerkwartier. Nu, 4 maanden na het vaststellen van dit 

akkoord, is er zoveel gebeurd in de wereld, in Nederland en dus ook in het Westerkwartier. Die 

gebeurtenissen maken dat de fractie van de PvdA Westerkwartier nog duidelijker ziet wat er moet 

gebeuren. We zijn dan ook blij en trots dat we ook deze periode door kunnen gaan in de coalitie en 

daardoor verder gaan met het ontwikkelen van het Westerkwartier. 

Uitvoeringsplan 

Komende weken presenteert het college het uitvoeringsplan. We krijgen vervolgens een begroting, 

het is dan ook logisch dat na het uitkomen van die begroting opnieuw gesproken wordt over 

gemaakte keuzes. Dan kunnen we beoordelen of we voldoende terugzien van plannen en ambities 

die voor PvdA Westerkwartier belangrijk zijn. Mogelijk moeten we, gezien alle ontwikkelingen van 

afgelopen maanden nog bijstellen, aanscherpen om de juiste dingen te doen voor onze inwoners. 

Voor nu een bespiegeling op hoofdlijnen, in december opnieuw een bespiegeling aan de hand van 

meer invulling van beleid en een bijgestelde begroting. 

Komende periode 

De komende periode zijn er voor ons 4 belangrijke onderwerpen die aandacht vragen, wonen, 

onderwijs en ontwikkeling, ons mooie gebied en als laatste punt sta ik stil bij armoede, een groeiend 

zorgenpunt. 

Wonen 

Voorzitter wij willen wonen, maar we zijn hierin niet alleen. Ook mensen met een kleine beurs willen 

wonen, onze kinderen willen op zichzelf kunnen gaan wonen en onze ouders willen kunnen blijven 

wonen op een passende manier. En dan zijn we er nog niet. De huidige oorlogssituatie geeft een 

ongekende beweging van op de vlucht geslagen mensen en ook zij willen wonen. De PvdA 

Westerkwartier vindt dat we hierin ons deel moeten nemen. In het coalitieakkoord schrijven we onze 

verantwoordelijkheid te willen nemen voor mensen die huis en haard hebben moeten verlaten. 
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Dit betekent dat de uitdaging op het gebied van woningbouw ligt in bouwen, sociaal bouwen, huren, 

sociaal huren, creatieve oplossingen. De uitdaging ligt vooral in de versnelling die nodig is.  

Voorzitter, dit vraagt durf en lef, geen tijd om te lanterfanten maar actie. We zien dat dit gebeurt en 

het is echt nodig dat dit met grote voortvarendheid blijft gebeuren. 

Onderwijs en ontwikkeling 

De basis goed voor elkaar, dat betekent dat kinderen goed onderwijs moeten kunnen krijgen in 

passende gebouwen op een passende plaats. Maar ook dat andere vormen van ontwikkeling 

mogelijk blijven voor ieder kind. Bijvoorbeeld sport, bibliotheken, muziekonderwijs, aandacht voor 

cultuur. Alles wat hoort bij ontwikkelen van kinderen en jeugdigen is zo belangrijk, hier wordt de 

basis gelegd. De huidige crises geven hierin nieuwe uitdagingen. Bijvoorbeeld energiekosten zijn op 

zowel scholen als ook bij alle andere organisaties een punt van aandacht. Overal bestaat het risico 

van toenemende lasten en daarmee toenemende kosten voor deelnemers. 

Ons mooie gebied, de natuur en het landschap, is letterlijk de waardevolle bodem onder het 

Westerkwartier. Belangrijk dat we ons dat bewust zijn en dat we zorgvuldig omgaan met deze 

bodem. In gesprek met agrarische ondernemers vorige week proefden we ook die belangen en 

hoorden we over de ideeën en ook zorgen die bij agrariërs leven. De PvdA vindt het belangrijk dat 

ons mooie gebied zorgvuldig onderhouden wordt, denk aan bijvoorbeeld houtwallen en sloten. Het 

kan interessant zijn te onderzoeken wat agrariërs kunnen en willen doen in dit onderhoud. 

Onderzoek naar mogelijkheden en perspectief voor onze agrariërs vinden we ook belangrijk. Waar 

liggen kansen, hoe kunnen zij blijven ondernemen op een manier die ze ook zelf willen, passend bij 

de milieuvraagstukken die er ook zijn. 

Om het goede te doen voor natuur en milieu heeft PvdA Westerkwartier eerder aandacht gevraagd 

voor circulaire bouw, bijvoorbeeld tijdens de gesprekken over huisvesting van de gemeente. De 

Motie Circulariteit Westerkwartier dienen we daarom ook graag mee in. 

Armoede 

Eerder sprak ik al over de stijging van kosten op vele vlakken. Met invloed op de kosten van 

bijvoorbeeld de prijzen van abonnementen van sportverenigingen, muziekonderwijs. Dit geeft een 

toename van zorgen en ongerustheid bij inwoners, bij ondernemers. Wij vinden het belangrijk dat de 

gemeenten blijven doen wat nodig is om verenigingen te steunen. Hen op ideeën te brengen voor 

bijvoorbeeld samenwerking, alles om inwoners te kunnen blijven laten deelnemen aan sport, cultuur, 

muziek. 

Menstruatiearmoede is een van de onderwerpen waar schaamte speelt. Maar waar ook veel meer 

gevolgen door zijn dan gedacht. Wij dienen daarom samen met Groen Links de Motie bloedserieus 

in. 

We zien de toenemende vraag aan: voedselbanken, een toenemende vraag aan ondersteuning bij de 

aanvraag van duurzaamheidssubsidies. Voorzitter wij denken dat hier een proactieve houding nodig 

is, erop af is wat past. Actief, aanbellen bij inwoners en vragen of er ondersteuning nodig is op het 

gebied van het aanvragen van subsidies om te kunnen verduurzamen. Voorbeelden noemen van 

mogelijkheden. Lang niet alle inwoners hebben enig idee van die mogelijkheden en van de gevolgen 

bij verduurzamen op hun rekening! Waardering uitspreken en zuinig zijn op de ondersteuners 

bijvoorbeeld van de voedselbank, of de energiecoaches en zowel beroepskrachten als vrijwilligers, is 

heel belangrijk. Zeggenschap van deze ondersteuners ook.  
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Onze oproep is dan ook: laat zowel inwoners als ondersteuners uit de beroepspraktijk en 

vrijwilligersorganisaties steeds meedenken bij het maken van plannen. Samenwerken helpt, geeft 

een beter plan en zo worden inwoners beter geholpen. 

Financiën 

De huidige op vele fronten onzekere tijd vraagt behoedzaam sturen. We hebben van de wethouder 

gehoord dat hij alles doet om in Den Haag duidelijk te maken dat voor gemeenten duidelijkheid en 

betrouwbaarheid qua financiën belangrijk is, immers op onzekere financiële bijdragen valt niet te 

begroten. We horen graag van de wethouder of de Motie ravijn hem helpt, of dat het zo al 

voldoende lukt om de zorgen en grieven in Den Haag te bespreken en duidelijk te maken. 

Tot slot 

Voorzitter, bofkonten zijn we, wonend in een van de mooiste gemeenten van Groningen, van 

Nederland... Laten we daar trots op zijn. Trots, daar mogen we nog wel meer van laten zien, aan 

elkaar, maar ook als we gasten verwelkomen, dat is goed voor het Westerkwartier, goed voor onze 

economie, goed voor ons. 

Sandra de Wit, fractievoorzitter PvdA Westerkwartier 


