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Beste mensen, 

In deze Ons Rode Hart een scala aan artikelen over het reilen en zeilen van de lokale politiek en de 

inbreng van de PvdA daarin. En natuurlijk verenigingsnieuws. Dit ORH is natuurlijk wat minder van en voor 

de nieuwtjes, maar meer voor achtergronden. Omdat niet iedereen de website of de sociale media 

raadpleegt plaatsen we ook enkele artikelen die daar ook te lezen zijn. Maar natuurlijk ook nog nieuwe 

berichten. En uiteraard ook uw tekst, als u dat wilt.   

Wat staat er in deze ORH?  

Na de inleiding door voorzitter Jelle Veenstra en de uitnodiging voor de ledenvergadering op 24 

november - waarvoor we u van harte uitnodigen – kunt u een interview lezen met Herman Beerda, die 

uitlegt wat het waterschap Noorderzijlvest zoal doet voor de inwoners van het werkgebied. Dat blijkt heel 

wat te zijn. Het goede nieuws is dat we ons in het Westerkwartier iets minder druk hoeven te maken over 

tekorten aan water of de waterkwaliteit. Volgens Herman, bestuurder en DB lid van Noorderzijlvest, 

kunnen we over een paar jaar weer veilig zwemmen in het Dwarsdiep – ook wel bekend als Oude Riet, 

Oude Diep of Matsloot - dat vanaf 2024 trouwens ook ingericht wordt voor waterberging en 

natuurverbetering. Dat wordt een prachtig wandel- en fietsgebied.  

Wat nog meer? Sandra de Wit hield namens de PvdA fractie op 9 november haar eerste toespraak ter 

gelegenheid van de algemene beschouwingen. U leest haar beschouwingen hier in ORH of misschien had 

u deze al gezien op de website, www.pvdawesterkwartier.nl Ook van de website komt het bericht van Eric 

Helmers over de opvang van vluchtelingen in onze gemeente. Bé Schollema is sinds enkele maanden 

wethouder voor PvdA en Groenlinks in onze gemeente. In de vorige ORH stelde hij zich al voor. Recenter 

liet hij zich horen in de Streekkrant met een mooi interview over energiewinning uit lokaal water (10 

nov.), op de website en op de sociale media. We nemen hier zijn Keek op de Week over van 6 november, 

zoals die op Facebook te vinden is.  

Tenslotte een rubriek varia over … , ja, diverse berichten, waaronder van Sandra de Wit en 

ondergetekende, over o.a. de stikstofdialoog met de boeren, archivering PvdA stukken, grutto’s, 

steenmarters en muizen, Oude Riet en de terugkeer van Kees Lakerveld in de PvdA.  

Hartelijke groet, Joost Eskes, redacteur ORH 

  Ons Rode Hart 
        Nieuwsbrief van  de PvdA afdeling Westerkwartier         20 november 2022 

http://www.pvdawesterkwartier.nl/
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Van het bestuur 

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering hebben we afscheid van twee 

bestuursleden genomen. Trija Fleer-Niks en Joost Eskes hebben zes jaar deel 

uitgemaakt van ons afdelingsbestuur en daarin een belangrijke rol vervuld. We 

zijn blij dat Joost redacteur van ons gewaardeerde ledenblad Ons Rode Hart wil 

blijven. Nieuw bestuurslid is Eric Helmers uit Zuidhorn. Daarmee bestaat het 

bestuur weer uit zeven leden. Eric gaat onze communicatie via website en soci-

ale media verzorgen. Als u een bericht heeft dat geplaatst zou kunnen worden, 

verzoek ik u contact met Eric op te nemen via secretaris@pvdawesterkwar-

tier.nl.  

De volgende ALV is donderdag 24 november a.s. om 19.30 uur in wijkcentrum Bunga Mala, Gruttostraat 1 

in Marum. Sinds het bestaan van de PvdA afdeling Westerkwartier hebben we vrijwel altijd op zaterdag-

ochtend vergaderd met een goede opkomst van onze leden. Nu en dan waren er verzoeken om op een 

avond door de week bij elkaar te komen. We hopen uiteraard dat dit tot een nog hogere opkomst leidt. 

Als het goed is heeft u inmiddels de uitnodiging en agenda in de mail ontvangen. Naast de begroting en 

werkplan 2023 hebben we twee onderwerpen te bespreken. Merian Rozema van Solidariteit Drenthe en 

Groningen vertelt over hun activiteiten onder het motto ‘Ieder kind telt mee’. Evert Blansjaar uit Boerak-

ker weet alles van Energie Coöperaties in het Westerkwartier.  Ik hoop u daar te ontmoeten! 

Op zaterdagmiddag 21 januari 2023 organiseren we weer samen met afdeling Hogeland een  

Nieuwjaarsbijeenkomst bij Hammingh in Garnwerd. Nader bericht volgt.  

De verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschap Noorderzijlvest zijn op 15 maart volgend jaar. We 

hopen van ganser harte dat de opgaande lijn in het bereiken van onze sociale en progressieve idealen 

wordt voortgezet! Het besef zal toch meer en meer doordringen dat het neo-liberalisme en vrije markt 

denken de huidige grote maatschappelijke problemen niet kan oplossen.  

Jelle Veenstra 

Afdelingsvergadering 

 

De agenda en de achterliggende stukken voor de ALV 

van DONDERDAGAVOND 24 november 2022. 

Deze ALV start om 19:30 uur en wordt gehouden in het  

Wijkcentrum Bunga Pala, Gruttostraat 1 te 

Marum. 

Deze avond zijn er twee sprekers over actuele onderwerpen. Dit zijn: 

• Ieder kind telt mee en 

• Energiecoöperaties in het Westerkwartier 

We hopen u allen te zien, 

Met vriendelijke groeten, Namens het bestuur, Paula Grit, Secretaris 

Nb. De uitnodiging en alle achterliggende vergaderstukken zijn al eerder via de email verstuurd.   
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‘Zwemmen in het Dwarsdiep  

kan straks weer veilig’  
Waterschapsverkiezingen in maart ´23 

 
Toen kroonprins Willem Alexander pakweg dertig 

jaar terug besloot zich verder te willen ontwikkelen 

richting water en waterbeheer, haalden we onze 

schouders op. Water? Vooruit, daar kon onze prins 

in elk geval geen kwaad aanrichten. Water genoeg 

en ons waterbeheer lag stevig in handen van kun-

dige ingenieurs. Intussen weten we beter, WA had 

wel degelijk een goede keus gemaakt, want water 

was en is cruciaal en toch niet zo vanzelfsprekend. 

Alarmerende berichten genoeg. Dan weer is het te nat en stromen de nieuwe bergingsgebieden in het 

Westerkwartier zo maar vol. Dan weer is het te droog en kijken we met een scheef oog naar het zwembad 

van de buurman of de watersproeiers op kurkdroge akkers. Dan weer zijn veel waterbronnen vervuild. We 

voelen nattigheid. Het klimaat verandert sneller dan ons lief is.  

Waterschapsverkiezingen in maart ´23 

 
Gelukkig houdt Waterschap Noorderzijlvest een oogje in het zeil-

water, en dat doet het schap nog democratisch ook. Op 15 maart 

2023 volgen er weer verkiezingen. Op de vorige ledenvergadering 

van 24 september praatte Dagelijks Bestuurslid (DB) Herman 

Beerda ons al bij. Reden voor ORH om hem op te zoeken in zijn wa-

terveste aan de Stedumermaar te Groningen. Hoe kijkt Herman 

aan tegen deze verkiezingen, wat staat er op het spel en wat is de 

inzet van de PvdA in het waterschap? En hoe zit het met waterkwa-

liteit, bergingsgebieden en andere projecten in het Westerkwar-

tier?  

Vraag: Is het Waterschap een politieke of toch vooral een functio-

nele-technische organisatie? 

Beide want het maakt uit welke keuzes je maakt. Natuurlijk zijn 

veel zaken onomstreden. We hebben een wettelijke taak om er-

voor te zorgen dat we veilig zijn voor overlast, dat we vuil water 

reinigen en dat er voldoende water is voor alle inwoners en bedrij-

ven, inclusief de landbouw. Daarin moet je keuzes maken die be-

paald worden door hoe je naar de samenleving kijkt. Meer geld 

naar peilbeheer of naar biodiversiteit? DB en AB besluiten vaak op 

basis van consensus maar soms wordt er gestemd. 

Als PvdA’er vind ik het bijvoorbeeld belangrijk dat we een sociale 

dimensie hebben. Zo hanteren we kwijtscheldingsnormen voor 

mensen met een smalle beurs zodat zij minder of geen waterschap-

heffing betalen. Komende week dienen we een amendement in om 

die kwijtscheldingsnorm voor mensen met alleen AOW verder te 

verruimen. Ook willen we bewoners van stedelijk/bebouwd gebied 

meer betrekken bij waterbeheer. Daarnaast zijn vergroening en 

diversiteit belangrijk. Dat zijn keuzes die de PvdA wil maken.  

In gesprek met Herman Beerda,  
PvdA bestuurder van Waterschap Noorderzijlvest  

Werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest 

Bestuur  

Het bestuur van het Waterschap 

kent een AB (algemeen bestuur), 

een DB en een Dijkgraaf, zeg maar 

Raad, college van B&W en burge-

meester. In dat AB zitten nu 23 le-

den waaronder altijd vier namens de 

boeren (LTO), twee voor bedrijven 

en één voor natuur- en milieuorgani-

saties. Eind november zou dat kun-

nen veranderen in 2 geborgde zetels 

voor natuur- en 2 voor landbouwor-

ganisaties, de Eerste Kamer stemt 

daar nog over. Het DB is een afspie-

geling van het AB. De PvdA heeft nu 

drie zetels en werkt nauw samen 

met Water Natuurlijk, de samen-

werking tussen D’66 en GroenLinks 

met vijf zetels. Herman is voor de 

PvdA DB lid. 

 

Het beheergebied van waterschap  
Noorderzijlvest 
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Vraag: wat is de top drie van kwesties voor de komende jaren? 

Herman: in de eerste plaats klimaataanpassing. Hoosbuien en lange 

perioden van droogte wisselen elkaar steeds meer af. Aanpassen 

doen we onder meer door waterbergingsgebieden in te richten zoals 

bij jullie in het Westerkwartier. Een tweede thema is de bodemdaling 

door gaswinning. Dat speelt sterk in een deel van ons werkgebied, 

daar kan de bodem zo maar een halve meter dalen, terwijl het water 

even hoog blijft staan. Als je niets doet, dan treedt ook verzilting op, 

die is er al. Ja, het klopt, ook in veenweidegebieden daalt de bodem door klink, ook wel in het Wester-

kwartier, zoals de Lettelberterpetten. Maar elders, in Friesland en het Groene Hart speelt dat erger, want 

in ons werkgebied hebben we vooral klei- en zandbodems. Derde thema is de waterkwaliteit. Kaderricht-

lijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die kwaliteitseisen stelt aan oppervlaktewater, waaraan we in 

2027 moeten voldoen. Dat hebben we nog niet op orde. Die verontreiniging bestaat bijvoorbeeld uit 

mest, kunstmest en medicijnresten, zowel veterinair als menselijk. Mest, kunstmest is een landelijke dis-

cussie, verwijderen van medicijnresten doen we straks zelf in onze reinigingsinstallaties, maar dat vraagt 

veel investeringen.  

Vraag: in het Westerkwartier komt er een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie. Begin november be-

richtten de media dat Noorderzijlvest een conflict heeft met het bouwbedrijf over deze nieuwe zuive-

ringsinstallatie in Gaarkeuken die de bestaande drie (in Marum, Gaarkeuken en Zuidhorn) overbodig 

moet maken. Hoeveel vertraging gaat er optreden? 

Vermoedelijk een half jaar vertraging. Ga toch maar uit van oplevering in 2025. Het conflict gaat over de 

kosten. We hadden de goedkoopste aanbieder de klus gegund maar toen bleek dat dit bedrijf het voor die 

prijs toch niet kon doen, vanwege de gestegen prijzen door de Oekraïne-oorlog. We kwamen er samen 

niet uit, waardoor we een nieuwe aanbieder zoeken. Een stuk duurder gaat het al met al wel worden.  

Vraag: Je bent ook portefeuillehouder voor de stuurgroep Zuidelijk Westerkwartier die zich bezighoudt 

met waterberging en natuurontwikkeling rond het beekdal van de Oude Riet. Wat betekent sluiting van 

de bestaande waterzuivering in Marum en bouw van de nieuwe installatie in Gaarkeuken voor de wa-

terkwaliteit met name in het Dwarsdiep? 

Herman Beerda: Veel, want zowel onze 

eigen zuiveringsinstallatie in Marum als die 

van Friesland Campina fabriek in Marum 

lozen al jarenlang afvalwater op het Dwars-

diep. Ze hanteren daarvoor een oude ver-

gunning, die ze nu nooit meer zouden krij-

gen. In de nieuwe situatie is het zo, dus 

vanaf 2025, dat Campina zijn afvalwater na 

reiniging niet meer naar het Dwarsdiep af-

voert maar naar het van Starkenborchka-

naal. Het Dwarsdiep krijgt dan geen afval-

water van Campina meer te verwerken. Ik 

heb het vertrouwen dat de waterkwaliteit 

van het Dwarsdiep dan flink verbetert.  

Vraag: vroeger werd er gezwommen in het Dwarsdiep, nu mag dat eigenlijk niet vanwege verontreini-

ging. Straks kan dat dus misschien wel? 

Herman: ja, zeker. Straks is het Dwarsdiep aanzienlijk schoner. Ja, je mag dat als kop voor je artikel ge-

bruiken, zwemmen in het Dwarsdiep kan straks weer veilig. Prachtig gebied daar trouwens!  

Herman, bedankt voor het gesprek, Joost Eskes, 17/11/2022 

Herinrichting Oude Riet voor waterberging en natuurontwikkeling 
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Wonen, ontwikkelen en genieten  

in het Westerkwartier  
Algemene beschouwingen 2022 

 

Voorzitter, als ik fiets, wandel of vaar door onze mooie groene en 

ruime gemeente, dan realiseer ik me dat we bofkonten zijn zoals 

we hier kunnen wonen. Ik realiseer me ook dat lang niet alle inwo-

ners zich bofkonten voelen, bijvoorbeeld wanneer zij met angst 

en beven de nota van de energieleverancier zien komen of mer-

ken dat hun wekelijkse boodschappen weer duurder zijn gewor-

den. Toch voelen wij ons bofkonten en willen dat blijven. De frac-

tie van PvdA Westerkwartier vindt dat we hierin mogen en moe-

ten willen delen. Wij zien zeker ook dat een fijne woonomgeving 

niet alles is. Als je dagelijks in de kou zit, of grote zorgen kent om-

dat je niet weet of je voldoende eten op tafel kan zetten, je kinderen wel naar sport kunnen, of mee kun-

nen op schoolreis of je je huis niet kan verduurzamen, terwijl dat zo nodig is om de gasrekening te verla-

gen … dan ligt er een grauwe sluier over een mooie omgeving.  

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

mende jaren naartoe willen met het Westerkwartier. Nu, 4 maanden later, is er veel gebeurd in de we-

reld, in Nederland en dus ook in het Westerkwartier. Dat maakt dat onze fractie nog duidelijker ziet wat 

er moet gebeuren. We zijn dan ook blij en trots dat we door kunnen gaan in de coalitie en daardoor ver-

der gaan met het ontwikkelen van het Westerkwartier. Komende weken presenteert het college het uit-

voeringsplan. 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, ge-

zien 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 doen we dat opnieuw aan de 

hand van de beleidsinvulling en 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.  

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

nen, 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 bewe-

ging van op de vlucht geslagen mensen en ook zij willen wonen. De PvdA Westerkwartier vindt dat we 

hierin ons aandeel moeten nemen. In het coalitieakkoord schrijven we onze verantwoordelijkheid te wil-

len nemen voor mensen die huis en haard hebben moeten verlaten. 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 lanter-

fanten maar actie. We zien dat dit gebeurt en het is echt nodig dat dit met grote voortvarendheid blijft 

gebeuren.  

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 ge-

ven hierin nieuwe uitdagingen. Bijvoorbeeld energiekosten vragen overal om aandacht. Overal bestaat 

het risico van toenemende lasten en daarmee toenemende kosten voor deelnemers.  

Fractievoorzitter Sandra de Wit bij de  
Algemene Beschouwingen 
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Ons mooie gebied, de natuur en het landschap, is letterlijk de waardevolle bodem onder het Wester-

kwartier. 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 onder-

houden 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, bijvoor-

beeld tijdens de gesprekken over huisvesting van de gemeente. De Motie Circulariteit Westerkwartier die-

nen we daarom ook graag mee in.  

Armoede  

Eerder sprak ik al over de stijging van kosten op vele vlak-

ken. Met invloed op de kosten van bijvoorbeeld de prijzen 

van abonnementen van sportverenigingen, muziekonder-

wijs. 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 verenigin-

gen te steunen. Hen op ideeën te brengen voor bijvoor-

beeld samenwerking, alles om inwoners te kunnen blijven 

laten deelnemen aan sport, cultuur, muziek. Menstruatie-

armoede 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 (zie https://www.pvdawes-

terkwartier.nl/ 10 november).  

We zien de toenemende vraag naar: 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 bij het aanvragen 

van verduurzamingssubsidies. Voorbeelden, mogelijkheden aanbieden. Lang niet alle inwoners kennen 

mogelijkheden en gevolgen bij het verduurzamen! Waardering uitspreken en zuinig zijn op de ondersteu-

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

heel belangrijk. Zeggenschap van deze ondersteuners ook. 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 ge-

hoord dat hij alles doet om in Den Haag duidelijk te maken dat voor gemeenten duidelijkheid en betrouw-

baarheid 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 Ne-

derland... 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  

https://www.pvdawesterkwartier.nl/
https://www.pvdawesterkwartier.nl/
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Stevig vinger aan de pols bij opvang  

vluchtelingen en huisvesting statushouders  
10-10-2022 Eric Helmers 

PvdA Westerkwartier: “We houden stevig de vinger aan de pols als 

het gaat om de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van sta-

tushouders” 1  

De fractie van PvdA Westerkwartier vindt het belangrijk om de noden van mensen in het oog te houden 

en te helpen waar dat kan. Dat geldt ook voor statushouders en vluchtelingen die in de gemeente Wester-

kwartier opgevangen en geholpen worden. De afgelopen maanden is er heel veel gebeurd.  

Sinds Hemelvaartsdag (26 mei) bood het Westerkwartier onderdak aan 150 vluchtelingen in het kader van 

crisis noodopvang, de meeste zonder verblijfsstatus. Met inzet van de gemeente, inwoners, zelfs raadsle-

den, is keihard gewerkt om vluchtelingen op heel korte termijn onderdak te geven. “Wanneer je zelf in 

zo’n hal staat te helpen met opbouw van bedden en inrichting en later die dag helpt bij de ontvangst van 

vluchtelingen en de registratie die daarbij komt kijken, dan kan ik u vertellen dat dit indrukwekkend is. 

Westerkwartier was één van de eerste “overloop” locaties voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter 

Apel. We hebben helaas allen kunnen zien hoe nodig dat was en is.”  

Tegelijkertijd werd ook hard gewerkt aan opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Op verschil-

lende plekken in Westerkwartier heeft de gemeente opvanglocaties geopend. De PvdA-fractie heeft een 

aantal van deze locaties bezocht. “Ook hier waren we bijzonder onder indruk over het werk dat hier in 

voorbereiding op de komst van de Oekraïense vluchtelingen is verricht en wat er eigenlijk allemaal bij 

komt kijken voor je een goede en veilige opvanglocatie hebt. Met hulp van inwoners heeft een project-

team van de gemeente bijzonder veel werk verzet. En wat 

is het mooi om te zien wat een buurt, wijk of plaats doet 

om de nieuwe inwoners welkom te heten, invulling van 

de dag te geven of materialen te geven die zo nodig zijn.” 

Naast de vijf locaties van de gemeente zijn er nog burger-

initiatieven en bieden enkele kerken onderdak. 

Dit heeft continu de aandacht van de PvdA, zowel in als 

buiten de raad. Er is per gemeente vastgelegd hoeveel 

woningen voor statushouders beschikbaar moeten wor-

den gesteld. En daar voldoet de gemeente Westerkwar-

tier aan. Wel zien we dat het steeds lastiger wordt. Ook de gemeente Westerkwartier ontkomt niet aan 

de algehele woningnood. De fractie van de PvdA Westerkwartier houdt op deze onderwerpen een stevige 

vinger aan de pols. Op verzoek van o.a. de PvdA-fractie worden we in de raad maandelijks – en zo nodig 

vaker – bijgepraat over de situatie van vluchtelingen en de statushouders. Daarbij komt ook de rol van de 

veiligheidsregio regelmatig aan bod. Maar daarover een volgende keer meer.  

Sandra de Wit, fractievoorzitter 

 
1 Dit stuk verscheen eerder op de website, www.PvdAWesterkwartier.nl    

https://www.pvdawesterkwartier.nl/stevig-vinger-aan-de-pols-opvang-vluchtelingen-huisvesting-statushouders/
https://www.pvdawesterkwartier.nl/author/erichelmers/
http://www.pvdawesterkwartier.nl/
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Kop tr Veur  
Keek op de week van wethouder  

Bé Schollema 
 

In april jl. introduceerden we toen nog kandidaat-wethouder 

voor PvdA/Groen Links Bé Schollema in Ons Rode Hart. Bé 

toonde zich een open politicus die graag in gesprek gaat. ´Nodig 

me uit, praat me bij´ vroeg de geboren en getogen Bedumer aan 

de lezers. Intussen kent u hem waarschijnlijk ook uit de regio-

kranten, of van de sociale media. Op Facebook publiceert Bé intussen een wekelijkse bijdrage. Omdat 

niet iedereen de sociale media volgt publiceren we hier zijn ‘Keek’ op de week van 6 november jl. Wil u 

dat wel elke week lezen, kijk dan op https://www.facebook.com/be.schollema  

Keek! 

En alweer is een week omgevlogen. Na een wel heel warm weekend een “normale” drukke week. Geen 

dag saai in het Westerkwartier. Komt ie; Zoals de vaste lezer inmiddels weet is maandag portefeuillehou-

dersoverlegdag. Maar wel met een uitstapje deze keer. Een interview met de Streekkrant over TEO, Ther-

mische Energie uit Oppervlaktewater. Lees die krant! https://destreekkrant.nu/gemeente-onderzoekt-mogelijke-warmtewin-

ning-uit-van-starkenborghkanaal/  

Dinsdag college met besluiten over o.a. het vernoemen van een aantal bruggen. Maar ook het voorgeno-

men besluit om tijdelijk niet meer te huizen in Grootegast. Dus geen vaste werkplek meer. Nu was het al 

redelijk flex maar vanaf nu is dat dus standaard. Houdt in dat ik meestal in Leek of Zuidhorn zit en vaak 

even moet zoeken naar een bureau waar even niemand zit. Stekker in de laptop en alles werkt. Ideaal.  

In de avond naar het BaronTheater voor een raadsbijeenkomst van Sociaal Werk De Schans.  

Op woensdag op tijd in de auto gestapt om naar het landelijk congres over de RES te gaan. De Regionale 

Energie Strategie. Al heb ik het de laatste jaren vooral de S van samenvatting gegeven. Optelsom van lo-

kale plannen. Voor de komende jaren wel heel benieuwd hoe zich dit verder ontwikkelen. Warmte werd 

als voorbeeld genoemd. Waarbij de oproep werd gedaan om dit net zo te gaan organiseren. Nog niet per 

se voor. Utrecht is dan trouwens toch ook gewoon en halve dag “reistijd”… 

Donderdag het vervolg van de stuurgroep campus Leek. Daarna door naar Taxi Nuis voor een werkbezoek 

samen met Bert Nederveen en Harry Stomphorst. Mooi om even weer bij zo’n familiebedrijf te zijn dat 

draait om vervoer, techniek en vooruitkijken. Kleine marges dus scherp op de bal. Eigenlijk een beetje 

”thuiskomen” omdat ik ooit begon bij UVO Vervoer B.V. Feitelijk bij 1 op 1 te vergelijken. Familiebedrijf 

met een hart en passie voor vervoer. En beide nog onderdeel van de ingewikkeld geworden wereld van 

aanbestedingen. 1 van de grotere werkgevers in de gebieden. Daarna door voor de stuurgroep Omge-

vingstraject Norg/Grijpskerk en nog twee overleggen op Nienoord. De eerste met alle partijen die betrok-

ken zijn bij en met Nienoord. De tweede met de musea uit de gemeente Westerkwartier. Van Wierden-

land tot Wasmachine en van Lego tot Abel Tasman. Met alles wat daartussen zit. Leuk! 

De vrijdag digitaal vergaderd over de jeugdzorg, bijgepraat met Ellen van Klaveren oet Pekel en kennis 

gemaakt met een nieuwe connectie bij EZK op het gebied van gaswinning. De avond stond in het teken 

van de Club van 50, sponsoren en vrijwilligers bij de lokale VV. Vermaakt door Hans Nijland. Gezellig en 

boeiend. De zaterdag en de zondag waren eens een keer helemaal vrij. Genoten van de kinderen en het 

gezin. Wat een bezit zeg. Fantastisch. 

Nu weer opmaken voor een nieuwe week. Promotiedagen, Begrotingsraad en nog 49 dagen tot de kerst. 

Kop tr veur!  

Be Schollema 

https://www.facebook.com/be.schollema
https://destreekkrant.nu/gemeente-onderzoekt-mogelijke-warmtewinning-uit-van-starkenborghkanaal/
https://destreekkrant.nu/gemeente-onderzoekt-mogelijke-warmtewinning-uit-van-starkenborghkanaal/
https://www.facebook.com/BaronTheater
https://www.facebook.com/deschans.leek.5
https://www.facebook.com/TaxiNuis
https://www.facebook.com/harry.stomphorst
https://www.facebook.com/uvovervoer
https://www.facebook.com/ellen.vanklaveren.1
https://www.facebook.com/hans.nijland.7
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Varia       De stikstofdialoog  

Hoe was het Raadsgesprek met de boeren waarover de media in november berichtten?  

Sandra de Wit: Al in juli voerde de gemeenteraad een gesprek met de boeren; dat was gelet op alle wre-

ven en irritatie niet makkelijk; het viel net voor de voorjaarsnota. Voor deze tweede ronde had de Raad 

45 boeren uitgenodigd, waarvan er 25 kwamen. Het ging om diverse soorten boeren, de sfeer was prima. 

Dat de gemeente niet zoveel kan doen inzake het landbouwbeleid, omdat dat een landelijke bevoegdheid 

is, dat beseffen boeren ook. Het gesprek ging over opties en perspectief, zoals inkomsten voor boeren via 

kamperen, onderhoud natuur e.d. Zorgen zijn geuit en meningen gehoord. Die waren divers, dat reikte 

van boeren die de stikstofproblematiek flauwekul vonden tot boeren die zich grote zorgen maakten over 

de kwaliteit van de bodem. Over het vlagvertoon van de boeren - de omgekeerde vlaggen - zijn nu afspra-

ken gemaakt; vlaggen in de openbare ruimte worden verwijderd, particuliere kunnen blijven staan. Inven-

tarisatie van wat de gemeente kan doen is belangrijk.  

Langs de oevers van de Oude Riet  
 

Op 22 april jl. kwamen zo’n 65 mensen bij elkaar om over de herinrichting van 

een vijftal gebieden langs rivier de Oude Riet te praten. Ooit een imposante 

zeeinbraak die bij vloed het zoute water diep landinwaarts stuwde (tot 

Boerakker toe), in de jaren ’50 rechtgetrokken en gekanaliseerd, wordt de 

Oude Riet nu opgelapt om als waterberging dienst te doen. Een riviertje met 

de potentie van Koningsdiep (Frl.) of Drentse Aa. Het congres was een mooi 

succes, de verslaglegging inclusief een lang achtergrondartikel door lokaal 

historicus Geert Hadders is te vinden op https://www.ouderiet.com/congres. 

Voor het Platform is het succes reden om met nieuw elan op te komen voor 

de kansen die dit rivierdal biedt voor toerisme, natuur en cultuurhistorie.  

 

Grutto’s, steenmarters en muizen 

Hoe gaat het met de weidevogels? Op woensdagavond 16/11 organiseerden de boeren van Collectief 

Groningen West (CGW) en natuurbeschermers van het Groninger Landschap (GL) in het Vinkhuys te 

Groningen een bijeenkomst. Aanleiding is de bouw van de Suikerzijde. Daar verrijzen straks zo’n 5000 

woningen. De inbreiding op het oude Suikerunieterrein gaat ten koste van enkele zeldzame vogelsoorten. 

Compensatie moet plaats vinden op de Oude Held, enkele weilanden tussen Stad en Hoogkerk. Helaas is 

dat nu net zo’n beetje de enige plek waar grutto’s en kieviten floreren! Ze moeten opkrassen naar 

Dorkwerd, maar verkassen ze ook? Intussen is de bouw door de rechter opgeschort. 

https://gemeente.groningen.nl/de-suikerzijde  

CGW en GL lieten met duizelingwekkende statistiekjes zien hoe 

moeilijk de weidevogels het overal hebben. CGW ziet in de kaken van 

de vos de grote kuikenkraker, GL wijst naar de steenmarter. 

Martermannetjes worden nu ‘beheerd’ door GL, d.w.z. uit de weg 

geruimd, drachtige vrouwtjes gespaard, wat nobel is én dweilen met 

de kraan open. Hoe dan wel? Een winnende strategie is ondanks alle 

onderzoek nog niet gevonden. Behalve dan dat een goed muizenjaar 

ook een goed gruttojaar blijkt te zijn. Toeval? Misschien dat beide 

kluppies om de twee jaar een muizenplaag kunnen organiseren?  

https://petities.nl/petitions/geef-de-grutto-een-toekomst-in-de-oude-

held?locale=nl  

https://www.ouderiet.com/congres
https://gemeente.groningen.nl/de-suikerzijde
https://petities.nl/petitions/geef-de-grutto-een-toekomst-in-de-oude-held?locale=nl
https://petities.nl/petitions/geef-de-grutto-een-toekomst-in-de-oude-held?locale=nl
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Een nieuwe canon van de geschiedenis  

van het Westerkwartier? 

Vrijdagmiddag 19 november organiseerde stichting de Kwartiermakers een bijeenkomst in Zuidhorn over 

nut en noodzaak van een nieuwe lokale geschiedeniscanon. In 2011 was al een eerste Westerkwartierse 

versie gepubliceerd maar die is volgens de stichting niet alleen onvoldoende gericht op het onderwijs, 

maar ook verouderd. Geschiedenis is nu eenmaal een ‘discussie zonder end’ over wat we gezamenlijk 

belangrijk genoeg vinden om onze kinderen te onderwijzen. Landelijk is al een nieuwe canon gelanceerd. 

In het Westerkwartier begint de discussie nu met als inzet: behoud van het goede, maar met meer 

aandacht voor diversiteit. Dus meer vrouwen in de geschiedeniscanon, meer aandacht voor minderheden 

als Joden, Molukkers en andere nieuwkomers. De opzet van de Kwartiermakers met taken voor schrijvers, 

meelezers en bijdragen van onderop vond instemming bij de pakweg 50 deelnemers. 

https://www.canonvannederland.nl/nl/page/141750/de-canon-is-vernieuwd   

Archivering van de afdelingsgeschiedenis 

Het is best een smal vlizotrappetje waarlangs Lodewijk Hoogstra omhoog 

klimt om mij op zolder een blik te laten slaan op de fikse verzameling 

archieven. Naar schatting tweeenhalve meter P(vd)Apier wacht daar op een 

onderzoeker of op zijn minst op verantwoorde opslag. Zelf las ik ooit de 

gemeenteraadsnotulen van Dinxperlo waar mijn Opa in de jaren ’30 raadslid 

en wethouder was. Intrigerend! Afgesproken is dat we dit archief gaan 

onderbrengen bij een archieforganisatie, gemeente, provincie of waar dan 

ook. Weggooien mag alleen als het al ergens anders wordt bewaard.  

Op zolder liggen vele jaargangen Staarke Börcher, het oude partijblad van 

de PvdA in Briltil, Noord- en Zuidhorn. Verder originele, handgeschreven 

notulenboeken van de SDAP- en PvdA-afdelingen uit Grijpskerk, Zuid- en 

Noordhorn. Ook kopieen van Verslagen van de Toestand van de gemeente 

Zuidhorn tussen 1849 en 1929. Die heb ik vast in mijn tas gestopt. Dat biecht ik hier maar vast op zodat ik 

ze t.z.t. niet zelf argeloos op zolder leg, maar op tijd afleg naar het archief.  

 

Terug op het oude nest 

In de gemeente Leek was Kees Lakerveld een begrip. Niemand 

trok in de jaren ‘90 en jaren ’10 meer stemmen dan hij. Als FNV 

man hielp hij kiezers met het belastingformulier. In de Raad 

vertolkte hij het geluid van de gewone vrouw en man. Een man 

met een donkerrood hart. Op 15 april 2013 zegde Kees zijn 

lidmaatschap op, hij voelde zich niet meer thuis bij de PvdA 

standpunten in de Tweede Kamer. Zijn vrouw bleef wél lid en dat 

bleef niet zonder gevolgen. Kort geleden werd Kees ook weer lid. 

We belden hem op. 

‘Ja, dat is dankzij mijn vrouw. Indertijd kon ik me niet meer 

vinden in de PvdA standpunten. Dat was toen. Klaar! Maar op 1 mei komt Jelle Veenstra altijd de roos 

brengen, natuurlijk voor Jeanne. De laatste keer zei ze, waarom ben je geen lid meer, je zit vol vuur om 

over die oude tijd te praten. Ja, dat klopt, het bloed stroomt nu eenmaal waar ….. Inhoudelijk voelt het 

wel weer goed. Alhoewel ik ben geschrokken dat Henk Nijboer zomaar akkoord ging met het onderzoek 

naar Arib. Hij had de fractie moeten inlichten. Misschien maakte ze fouten, dat moet toch ook kunnen? Of 

ik weer op vergaderingen kom? Dat weet ik nog niet, je weet, ik heb het hart op de tong! Of ik daar 

Jeanne een plezier mee doe? Denk ik niet. De Nieuwjaarsbijeenkomst dan? Daar ga ik over nadenken’.  

Het Groninger archief bewaart af-
fiches van de kraakbeweging. 

Kees met een karakteristieke tekst 

https://www.canonvannederland.nl/nl/page/141750/de-canon-is-vernieuwd

