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AFDELING STADSKANAAL 

NIEUWSBRIEF – maart 2010 nr. 75 
Reacties, tips en informatie voor de volgende Nieuwsbrief kunt u mailen naar 
nieuwsbrief@pvda-stadskanaal.nl. 

Nieuwsbrief per e-mail ontvangen? 
U ontvangt deze nieuwsbrief per post omdat uw e-mailadres bij ons niet bekend is. De nieuwsbrief per 
e-mail heeft voordelen. U ontvangt de nieuwsbrief direct zodra deze gereed is. De digitale nieuwsbrief 
bevat extra’s, zoals foto’s en links naar het Internet. Daarnaast ontvangt u extra berichten van de 
afdeling en, indien gewenst, een wekelijks nieuwsbrief van de landelijke PvdA. 

U kunt uw e-mailadres opgeven door in te loggen op ‘Mijn PvdA’ via www.pvda-stadskanaal.nl 
of door uw e-mailadres te sturen naar ledenadministratie@pvda-stadskanaal.nl. 

1. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 3 MAART 2010 

Dit is de laatste nieuwsbrief voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. Op dit moment wordt er 
volop campagne gevoerd. Meer over de activiteiten van de campagne kunt  u lezen in de stukjes van 
onze campagnecoördinator Jaap Duit. Het is een spannende periode, zeker na de val van het kabinet. 
De campagne eindigt niet op 3 maart, maar maakt dan een doorstart voor de landelijke verkiezingen. 

U mag een andere kiezer voor u laten stemmen. Die persoon wordt dan uw gemachtigde. Daarvoor 
vult u het volmachtbewijs in dat u bij de oproep voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad 
heeft ontvangen. Vergeet hierbij niet (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee te geven! 

Ieder één telt! Elke stem telt! 

2. VERKIEZINGSMATERIAAL    

Leden en belangstellende die graag verkiezingsmateriaal willen hebben, kunnen contact opnemen 
met Jan-Willem van de Kolk (telnr. 0599-614069) of janwillemvandekolk@pvda-stadskanaal.nl. 
Verkiezingsposters, maar ook warme PvdA-winterjassen, regenjacks en vesten zijn in voldoende mate 
voorradig. 

3. PVDA RIJDT MET STEM-BUS DOOR STADSKANAAL 

Op woensdag 3 maart 2010 rijdt binnen de gemeente Stadskanaal de ‘STEM-BUS’. Gegadigden 
kunnen zich telefonisch aanmelden, waarna zij thuis worden opgehaald en natuurlijk na het bezoek 
aan het stemlokaal, weer netjes worden thuisgebracht. Tussen 8:30 uur  en 20:00 uur rijdt de 
personenbus via verschillende wijken in Stadskanaal naar Alteveer, Onstwedde, Mussel en tenslotte 
naar Musselkanaal. Op deze manier brengt de PvdA het stemlokaal dichter bij de stemgerechtigden.  

Gegadigden kunnen telefonisch reserveren voor een zitplaats in de ‘PvdA STEM-BUS’. Het 
telefoonnummer is: 06 - 11 839 166. Voortijdig ontvangen de aanmelders bericht op welk tijdstip de 
‘STEM-BUS’ zal voorrijden.  

Via de pers en een advertentie maken we de bewoners van Stadskanaal attent op deze unieke 
mogelijkheid. 

Monique Kroom 
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4. CAMPAGNEVOEREN 1 

We hebben bijna drie maanden campagneactiviteiten achter de rug en over 10 dagen kunnen we de 
balans opmaken van alle inspanningen. Blijven we de grootste en kunnen we, net zoals in 2006, de 
regie voeren over de coalitiebesprekingen of  is het aan een andere partij. 

Het campagneteam heeft sedert december 2009 een gewijzigde samenstelling. Elke vrijdagmorgen 
vergaderen Monique Kroom, Wander Gersonius, Erik van der Vlag, Mark Kanter, Jan Willem van de 
Kolk en ondergetekende en coördineren de acties voor de komende weken. Het is een mix van 
marktacties en (in de laatste week) canvasacties en allerlei PR activiteiten middels gebruik van 
verschillende mediakanalen. We kunnen terugblikken op een aantal (koude: en daar hadden alle 
concurrenten last van) marktacties in Musselkanaal en Stadskanaal, de start van de eerste 
canvasactie in Maarswold, een goed bezocht politiek cafe met Gerdi Verbeet, het korte bezoek van 
Ronald Plasterk en tot nu toe veel persberichten, advertenties en andere PR-zaken.  

Het gaat om de laatste loodjes met het accent op canvasacties in Maarsveld, Maarsstee, de 
Hagenbuurt, Parkwijk, Stadskanaal-noord, Ceresdorp, Musselkanaal-centrum en Alteveer en de 
laatste markacties in Musselkanaal en Stadskanaal. Ongeacht de uitslag, te verwachten op 4 maart 
om ongeveer 00.30 uur in de Spont te Stadskanaal, wil ik namens het campagneteam een ieder 
dankzeggen voor zijn of haar inzet. En in de wetenschap van de val van Balkenende-4 alvast een 
oproep tot inzet voor de komende tweedekamer verkiezingen die mogelijk begin juni worden 
gehouden. Mei-maand – campagnemaand? 

Jaap Duit 

5. CAMPAGNEVOEREN 2 

Op het moment van schrijven van dit stukje hebben we nog 10 dagen te gaan. Inmiddels heeft onze 
partij de stekker getrokken uit “Balkenende-4”. Deze regeringscrisis zal een sterke invloed gaan 
uitoefenen op de komende raadsverkiezingen. Dat is niet goed, om een aantal redenen. Het is al 
lastig genoeg een aanzienlijk deel van de kiezers (40-50%) naar de lokale stembus te krijgen en hoe 
krijg je de lokale politieke verschillen voor het voetlicht? Verkiezingsbijeenkomsten en 
verkiezingsdebatten worden grotendeels door de eigen achterban bijgewoond en krijgen in het 
veranderende medialand steeds minder aandacht. Dus het brede publiek bereik je er niet mee.  

De media-aandacht gaat vanaf afgelopen zaterdag 20 februari uit naar de regeringscrisis. Het is de 
slotakte van een moeizame samenwerking met drie partijen die min of meer tot elkaar veroordeeld 
waren wegens een gebrek aan een werkbaar alternatief. De beeldvorming voor zowel het CDA maar 
zeker onze eigen PvdA is er de afgelopen jaren niet beter op geworden. De peilingen ondersteunen 
dit feit. Bij een groot deel van het kiezerspubliek overheerst een beeld van niet daadkrachtige 
bestuurders die problemen niet durven of kunnen aanpakken. Problemen die niet alleen te maken 
hebben met de bestrijding van de financieel-economische crisis maar ook met een gevoel van 
onveiligheid. Onveiligheid onder meer aangewakkerd door incidenten met jongeren van allochtone 
origine en uitvergroot door Wilders c.s. 

Een deel van de kiezers wendt zich af. Men gaat niet meer stemmen. Als je tijdens de marktacties en 
canvasacties mensen direct aanspreekt op hun kiesgedrag stel ik vast dat, zeker in vergelijking met 
vier jaar geleden, steeds meer kiezers roepen dat ze niet meer naar de stembus gaan. “Of je door de 
hond of de kat……”  of  “Jullie beloven iedere keer dikke stukken, maar …… ” of  “Ik stem op Wilders 
want die durft in ieder geval de waarheid te zeggen”.  De uitslag van 3 maart zal gezien worden als 
een peiling voor de komende tweedekamer verkiezingen. Lokale thema’s, helaas, doen er even niet 
toe. 

Jaap Duit 
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6. MAAK EINDE AAN PLANSCHADEPROCEDURE 

Na een jarenlange juridische strijd over een te betalen planschadevergoeding aan een aantal 
aanwonenden van zorgcentrum Maarsheerd heeft de gemeenteraad het college opgedragen hieraan 
een einde te maken. De juridische stijd is ongeveer 7 jaar geleden gestart nadat er bij het zorgcentrum 
een aantal kleine woontorens werd gebouwd. De aanwonenden dienden nadat zij zonder succes 
bezwaar hadden gemaakt een planschadeverzoek in. Na drie rechtsgangen leek het erop dat de 
gemeente en bewoners eruit waren. Niets was minder waar, want wat bleek; de onwonenden voelden 
zich niet serieus genomen. Een vierde rechtsgang dreigde. De gehele gemeenteraad vond dat te gek 
voor woorden. We moeten zorgvuldig met onze burgers omgaan. Het college werd opgeroepen 
zonder juridische tussenkomst er met de bewoners uit te komen. Wethouder Bessembinders zei 
namens het college toe excuses te maken richting de buurtbewoners en te gaan kijken of er een 
tegemoetkoming gegeven kan worden voor de gemaakte juridische kosten om zo de zaak te schikken. 

Mark Kanter 

7. EXPLOITATIEOVEREENKOMST OPENLUCHTBADEN VERLENGD T/M 2013 

Tijdens de raadsvergadering van maandag 15 februari is besloten door de raad om het contract voor 
de openluchtbaden met Optisport te verlengen t/m 2013. Onderstaande is de bijdrage van de Partij 
van de Arbeid voor deze laatste raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

De Partij van de Arbeid koestert al jaren het openhouden van de buitenbaden in onze gemeente. Wij 
zijn dan ook zeer verheugd met uw voorstel om de exploitatieovereenkomst tot en met 2013 te 
verlengen, hetgeen dus betekent dat tot en met dat jaar alle buitenbaden in ieder geval open zullen 
blijven. Uiteraard ook een logische keuze c.q. voorstel van het college, omdat er jaren geleden, in 
2003 om precies te zijn, fors is geïnvesteerd in de buitenbaden met ook de bedoeling om deze langer 
open te houden. De Partij van de Arbeid spreekt haar waardering uit voor de talloze vrijwilligers die 
zich fantastisch goed inzetten voor een succesvolle en toekomstbestendige exploitatie van Bad 
Noord. Ook de vrijwilligers in´t Vlasmeer en de Horsten verdienen uiteraard een grote pluim voor de 
ondersteuning die zij bieden. 

Het college heeft een viertal mogelijkheden overwogen met betrekking tot de exploitatie. Ten eerste is 
er gekeken of er samengewerkt kon worden met omliggende gemeenten. Daarvan zegt het college 
dat dit op dit moment niet mogelijk is, maar de Partij van de Arbeid heeft opgemerkt dat in de toekomst 
zeker weer opnieuw moet worden gekeken naar samenwerking. Dit ook met het oog op de mogelijk 
toekomstige bezuinigingen die op ons af zullen komen. 

Ten tweede is er onderzocht of er in Onstwedde en Musselkanaal conform het model “Bad Noord” 
gewerkt kon worden. In Onstwedde zou dit mogelijk zijn, vanwege de vele vrijwilligers aldaar, echter in 
Musselkanaal is het aantal vrijwilligers minimaal om zo te kunnen werken. De Partij van de Arbeid 
doet dus ook een algemene oproep om tot meer vrijwilligers te komen in Musselkanaal. 

Als derde mogelijkheid noemt het college de sluiting van een of meerdere baden. U begrijpt dat dit 
voor de Partij van de Arbeid onbespreekbaar is, ook gelet op de reeds gedane investeringen. Gelukkig 
denkt het college hier ook zo over. 

En dan blijft er dus nog een mogelijkheid open en dat is dus het verlengen van de overeenkomst met 
Optisport tot en met 2013. Deze mogelijkheid vraagt om een aantal verhogingen van het 
onderhoudsbudget. 

Aangezien het voor de Partij van de Arbeid zeer belangrijk is om de buitenbaden open te kunnen 
houden en bovendien de kwaliteit van deze baden te kunnen waarborgen, hebben wij volledig 
ingestemd met dit voorstel. 

Erik van der Vlag 
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8. INTERVIEWS KANDIDATEN 

Alle PvdA kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezing van 3 maart 2010 zijn gevraagd wat over 
zichzelf op papier te zetten in de vorm van een interview. Zij hebben antwoord gegeven op de 
volgende vragen: 

Wie ben je? 
Waar sta je voor? 
Wat is je interesseveld? 

Deze informatie is verwerkt tot een samenhangend geheel en geeft meer duidelijkheid over wie de 
kandidaat is en waar deze persoon voor staat. De volledige interviews zijn te vinden op 
www.pvda-stadskanaal.nl. 

Monique Kroom 

1. Jan-Willem van de Kolk 
Jan-Willem is sinds 1998 wethouder van de gemeente Stadskanaal. Hij heeft besloten 
zich te kandideren voor een nieuwe periode, omdat hij nog veel kan betekenen. “Ik weet 
van wanten, heb de nodige bestuurlijke ervaring en een uitgebreid netwerk. Tegelijkertijd 
beleef ik elke dag veel plezier en uitdaging aan het bestuurder-zijn van deze mooie 
gemeente. Stadskanaal is prachtig: het heeft het allemaal! De ligging en de 
voorzieningen, maar vooral de inwoners maken deze gemeente bijzonder. Elke dag voel 
ik me bevoorrecht om op mijn fiets naar het werk te kunnen: stad zonder stoplicht, geen 
files, wel alles binnen handbereik, dat is de gemeente Stadskanaal!” Aldus Jan-Willem. 
 

2. Mark Kanter 
Mark is geboren en getogen Stadskanaalster. Mark is 35 jaar oud en woont samen met 
zijn vriend in de wijk Waterland te Stadskanaal. Momenteel is hij als senior 
opdrachtcoördinator werkzaam bij het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. Naast zijn werkzaamheden bij LNV werkt hij als kleine zelfstandige als 
fiscaal jurist. Vanaf 1998 heeft hij zitting in de gemeenteraad van Stadskanaal. Toen het 
jongste raadslid van de gemeente Stadskanaal. Mark heeft zich de afgelopen jaren 
voornamelijk bezig gehouden met de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Algemeen 
bestuur en Financiën. De laatste raadsperiode heeft hij als fractievoorzitter leiding 
gegeven aan een fractie van 10 leden. Ook de komende verkiezingen doet hij weer mee. 
Hij wil zich opnieuw inzetten voor onze prachtige gemeente, als raadslid of als wethouder. 
Vanaf zijn 20ste is Mark lid van de Partij van de Arbeid en ook meteen actief geworden, 
eerst als bestuurslid, later in de gemeenteraad. De Partij van de Arbeid was voor hem een 
logische keus, waar hij geen minuut over na heeft hoeven denken. “Mijn sterke gevoel 
voor solidariteit wees me de weg. Van huis uit heb ik dit meegekregen. Het verbaast mij 
nog steeds hoe het kan dat er een steeds grotere vorm van individualisme, onvrede en 
onverdraagzaamheid meester maakt van onze samenleving.” Aldus Mark Kanter. Samen 
met de PvdA wil hij hier een eind aan maken. Juist in tijd van crisis is het noodzakelijk dat 
iedereen de handen ineen slaat en niet alleen voor zichzelf kiest. 
 

3. Francis Boen 
Sinds 1986 woont en werkt Francis in Stadskanaal. In februari van dat jaar begon hij als 
docent scheikunde aan de toenmalige Openbare Scholengemeenschap (OSG) aan de 
Engelandlaan in Stadskanaal, nu onderdeel van het Noorderpoort.  Momenteel is hij daar 
verantwoordelijk voor  de  HAVO/VWO afdeling. 

Het  verhuizen van Nijmegen, waar hij gestudeerd heeft en zijn eerste onderwijsbaan 
heeft  vervuld, naar de Veenkoloniën was een hele stap. Maar het leven in Stadskanaal is 
hem altijd goed bevallen. “Wanneer je als gezin met opgroeiende kinderen leeft  in 
Stadskanaal  kom je al snel in aanraking met de voorzieningen die er zijn: 
peuterspeelzaal, speel-o-theek, zwembad, theater, bioscoop, sportverenigingen en 
scholen. Een goed aanbod waarmee je prima uit de voeten kunt. Het is van wezenlijk 
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belang dat wij in de toekomst blijven beschikken over dergelijke voorzieningen. Dit geldt 
natuurlijk niet alleen voor de faciliteiten voor jongeren, ook voor de senioren dienen er 
voldoende voorzieningen te zijn: twee punten waar de Partij van de Arbeid  zich sterk voor 
maakt.” 
Vanaf zijn studententijd in Nijmegen is Francis, met een korte onderbreking, lid geweest 
van de Partij van de Arbeid.Kandidaat-raadslid zijn is een logische stap voor hem. “Ik heb 
nu tijd en gelegenheid om een meer actieve rol binnen de partij en de gemeentepolitiek te 
spelen. Daarnaast is het op dit moment belangrijk dat onze partij in het huidige politieke 
klimaat een sterke positie inneemt en daarbij dus ieders inzet nodig heeft. Het team waar 
we deze verkiezingen mee in gaan is een creatieve, energieke groep: een goede 
afspiegeling van de stromingen die onze partij sterk maken.” 
 

4. Erik van der Vlag 
Erik is geboren in Groningen en woont in Stadskanaal. Het wonen in de gemeente 
Stadskanaal bevalt Erik uitstekend. Stadskanaal is een gemeente met vele voorzieningen 
die we met z’n allen moeten koesteren en met voor elk wat wils. Bovendien is 
Stadskanaal een gemeente met een enorme regiofunctie. Erik is werkzaam als 
projectmanager bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Justitie.  

Momenteel is Erik vicefractievoorzitter van de PvdA en sinds 2002 raadslid met o.a. de 
portefeuilles WMO, Arbeidsmarkt- en Minimabeleid, Jeugd- en Jongerenwerk, Lokaal 
Sociaal Beleid en Sport. Ook voor de komende raadsperiode is Erik weer kandidaat en hij 
wil zich dan ook graag weer inzetten om de ingeslagen weg voort te kunnen zetten. Ook 
doet Erik veel aan vrijwilligerswerk. Zo is hij actief in de voetbalsport en zet hij zich in voor 
de Nelli Cooman Games. 

5. Catharina Woortman 
Catharina is een geboren en getogen Stadskanaalster en is haar hele leven actief lid bij 
verschillende sportverenigingen. Momenteel doet zij aan yoga en zwemt bij de fibro 
/reuma groep van DWS. Tevens is zij penningmeester bij de Stichting DWS sport, spel en 
recreatie voor mensen met een beperking. Zij is vrijwilliger in de Wijkraad Maarsveld als 
bewoner en afgevaardigde van de PvdA. Ook is zij vrijwilliger bij Stichting Leergeld en legt 
zij vanuit deze stichting huisbezoeken af. Catharina legt gemakkelijk contacten. “Ik heb 
een luisterend oor en oog voor iedereen en help graag bewoners met problemen, sta hen 
met raad en daad bij, en als ik het zelf niet weet, ga ik het verder uitzoeken.” Aldus 
Catharina. 
 

6. Egbert Hofstra 
Egbert is geboren in Musselkanaal, waar het grootste deel van zijn familie ook nu nog 
woont. Egbert woont tegenwoordig in Stadskanaal. Na de Sint Antoniusschool in 
Musselkanaal en de Willibrordschool in Stadskanaal heeft Egbert het VWO gedaan op het 
Ubbo Emmius. Zijn favoriete vakken waren geschiedenis en aardrijkskunde. In zijn 
examenjaar heeft hij meegedaan aan de finale van de Aardrijkskunde Olympiade. Dat is 
een soort wedstrijd onder de beste leerlingen van Nederland. Een reden om later 
Planologie gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie houdt zich 
bezig met de Ruimtelijke Ordening. Denk hierbij aan dingen als waterhuishouding, wegen, 
spoorwegen, bestemmingsplannen enzovoorts. 
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7. Monique Kroom 
Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een 
bewuste keuze geweest om in Musselkanaal te gaan wonen. De regiofunctie, maar ook 
haar kleinschaligheid en de prachtige omgeving maakt Musselkanaal aantrekkelijk. 

Voor de PvdA is zij kandidaat gemeenteraadslid. Zij hoop dat zij na de verkiezingen van 3 
maart 2010 haar kwaliteiten en vaardigheden kan gebruiken om vanuit de gemeenteraad 
zaken voor elkaar te krijgen die belangrijk zijn voor de gemeente Stadskanaal. 
Zij gelooft in samenwerking. Met een goede samenwerking kan er veel bereikt worden. 
Geen energie steken in negatief gezeur, maar ‘samenwerken, gewoon doen’! 
Als dochter van een kleine zelfstandige heeft zij in haar jeugd geleerd aan te pakken. 
Monique is realistisch en optimistisch van aard en is in staat om daar waar zij aan 
begonnen is ook af te maken. 

8. Kevin Christians 
Kevin is geboren in Stadskanaal op 11 februari 1986. Op 3 jarige leeftijd is hij in Alteveer 
komen wonen. Na de Mavo en SPW 4 heeft hij de HBO opleiding Maatschappelijk werk 
gedaan. Momenteel werkt hij bij Stichting De Zijlen, locatie Woldstee in Onstwedde. Hij 
bekleedt daar de functie Persoonlijk Begeleider. Daarnaast is hij secretaris bij de 
Voetbalvereniging Alteveer. 
 

9. Renee Hassing 
Renee is geboren in Hoogkerk, Groningen en opgegroeid in Zuidbroek. Al ruim 6 jaar 
woont hij nu met veel plezier in Stadskanaal. Na de opleiding Sociaal Juridische 
Dienstverlening aan de Hanzehogeschool is Renee werkzaam geweest als 
bijstandsconsulent, woonconsculent en beslisambtenaar bij de IND. Omdat zijn vrouw 
Ruth, de ziekte MS kreeg, heeft Renee ervoor gekozen om zijn baan op te zeggen om 
voor zijn vrouw te zorgen. Momenteel woont Renee met Ruth en zoontje Bas in de wijk 
Maarsveld en ze verwachten binnen enkele weken hun volgende kindje in de armen te 
kunnen sluiten. 

Sinds ruim een half jaar is Renee werkzaam als fractieassistent voor de PvdA en dit 
bevalt hem uitstekend. Te meer omdat het een prima manier is om kennis te maken met 
de (gemeentelijke) politiek. Daarnaast is Renee onlangs gestart met zijn eigen bedrijf, 
waarmee hij films produceert voor overheid en bedrijfsleven. Renee is lid geworden van 
de PvdA omdat hij gelooft in het solidariteitsbeginsel. De sterkeren moeten de zwakkeren 
helpen. “Wij hebben zelf veel problemen gekend en deze weten op te lossen. Ik hoop met 
mijn bijdrage in de politiek mensen te kunnen helpen en de overheid meer inzicht te geven 
in het leven van bijvoorbeeld mensen met een handicap,” aldus Renee. 

10. Lia Pieters 
Lia is op 20 april geboren te Annen. Na de nodige omzwervingen woont ze sinds 1987 in 
Stadskanaal. Na haar studie Sociale Geografie aan de RuG is ze omgeschoold tot 
systeemanalist en heeft vele jaren in Groningen als programmeur en systeembeheerder 
gewerkt bij verschillende werkgevers. Lia heeft in het bestuur gezeten van Stichting 
Kinderopvang Stadskanaal en is lid geweest van de Emancipatieraad. De laatste jaren is 
ze bestuurslid geweest van de Stichting Hippisch Centrum de Kanaalstreek en momenteel 
is ze vrijwilliger bij het Fonds Gehandicaptensport. Sinds juni 2002 zit Lia in de 
gemeenteraad en houdt zich bezig met onderwijs, sport, jeugd- en jongerenbeleid en 
welzijn. 
 

11. André Oost 
André Oost is een geboren en getogen noorderling. Ondanks dat zijn dagelijkse werk als 
senior adviseur bij het ministerie van Justitie zich voornamelijk in het Haagse afspeelt, 
heeft hij niet de behoefte om daar te gaan wonen. André geeft aan dat dit alles te maken 
heeft met de cultuur die in het Noorden heerst. Vooral het gemoedelijke en de sociale 
saamhorigheid spreekt hem daarin aan. Iets wat volgens André vaak niet begrepen wordt 
in het Haagse. 



	  

7	  van	  10	  

	  	  

12. Carla Hopkes 
Carla is geboren op 20 juni 1946 in het hart van Amsterdam, vlakbij waar nu het 
monument op de Dam staat. Op 5 jarige leeftijd is zij verhuisd naar Badhoevedorp en via 
Alkmaar tenslotte in 1999 in Stadskanaal terecht gekomen. Daar maakte zij kennis met de 
Groningers, kort van stof maar groot van hart. Carla heeft een brede maatschappelijke 
interesse en is iemand die zich al op jonge leeftijd bewust was van de ongelijke kansen 
voor (jonge) mensen in deze samenleving. Zij ging na de lagere school naar het lyceum. 
Maar veel jongens uit haar klas gingen toen al bij de boer werken en waren soms niet 
ouder dan 12 jaar. Dat heeft een niet uit te wissen indruk gemaakt. 

Carla was zich al vroeg bewust van haar leefomgeving. Eerst waren dat de grachten en 
de grachtenpanden en de Dam en daarna het weidse wonen aan de Ringvaart in een 
dorp. Later maakte zij kennis met de harde kant van een maatschappij die mensen, die 
niet (meer) volmaakt zijn, niet of maar moeilijk accepteert. Haar man kreeg een 
dwarslaesie en jaren later ook nog een zeer ernstige vorm van longemfyseem. Dus 
mantelzorg is haar niet vreemd. 

13. Riccardo Arisci 
Behalve dat Riccardo is geboren in het St. Franciscus ziekenhuis in Veendam, woont hij 
zijn hele leven al in Stadskanaal. Riccardo is opgegroeid in een arbeidersgezin, met een 
vader die werkte bij Philips, met de gedachte dat je zelf alles kunt. Mits je maar wilt! 
Enkele jaren geleden heeft hij het ouderlijk huis verlaten, maar ook dan kiest hij er voor 
om in Stadskanaal te blijven wonen. De sociale contacten en de verbondenheid met de 
streek hebben deze beslissing destijds versterkt. Stadskanaal heeft voor velen een 
regiofunctie en is voor hem dan ook ‘de parel van de Kanaalstreek’. De vele 
voorzieningen in en rondom Stadskanaal, maakt het wonen hier aantrekkelijk. 
“Ik ben kandidaat voor de gemeenteraad voor de PvdA. Ik hoop in de raad zitting te 
mogen nemen en dat ik mijn kennis en kunde kan gebruiken voor het nemen van 
beslissingen in de gemeenteraad van Stadskanaal.” aldus Riccardo. 
 

14. Grietje Schipper 
Grietje is van huis uit een Drentse en geboren in de toen nog bestaande gemeente Borger 
en woonachtig geweest in Nieuw Buinen en Gasselternijveen. Inmiddels is zij al 16 jaar 
een Stadskanaalster. Voor veel mensen is zij geen onbekende. Al eerder heeft Grietje een 
periode deel uit gemaakt van de gemeenteraad Stadskanaal. 
 

15. Grietje Flap-Westerhof 
In 2006 was Grietje beoogd lijsttrekker van de Socialistische Partij. Nu steunt ze de lokale 
Partij van de Arbeid. Op de kandidatenlijst prijkt haar naam op de vijftiende plaats. Mocht 
zij bij de raadsverkiezingen voldoende voorkeurstemmen krijgen, dan neemt zij zitting in 
de gemeenteraad. 

In 2006 stelde de lokale algemene ledenvergadering van de SP haar vertrouwen in de 
kandidaten. Groot was de teleurstelling dat het hoofdbestuur vervolgens geen 
toestemming voor deelname gaf. “Als toenmalige beoogde lijsttrekker kon ik mij niet 
verenigen met het ondemocratische besluit van de top van de SP", stelt Flap. Haar 
belangstelling voor de plaatselijke politiek was echter niet verdwenen. ,,Daarom heb ik mij 
bij de Partij van de Arbeid gemeld. Het socialisme kruipt waar het niet gaan kan, 
democratische besluitvorming binnen de PvdA heeft mij uiteindelijk doen besluiten lid te 
worden van deze partij. De PvdA is lokaal de beste en knokt voor de inwoners die een 
steuntje in de rug nodig hebben." Naast haar lidmaatschap van de PvdA is zij ook actief bij 
de woonafdeling Kanaalstreek van FNV Bondgenoten en als invuller bij de 
belastingservice van de FNV. 
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9. SPORTVELDEN SPW 

Het bestuur van SPW heeft eind december de gemeenteraad een brandbrief gestuurd. In deze brief 
heeft het bestuur te kennen gegeven uit de ontwikkeling van het Multifunctionele gebouw in 
Stadskanaal Noord te willen stappen. De kantine en kleedkamers van de sportclub zouden onderdeel 
uitmaken van de MFA ontwikkeling. De reden waarom SPW uit de MFA wilde was gelegen in het feit 
dat het college besloten had om een streep door de herschikking van de velden van SPW te zetten. 
Voor de club zou dit leiden tot een ongelukkige situatie waarbij de afstand van de kleedkamers tot de 
velden erg groot zou worden. Daarnaast zouden er in het verleden toezeggingen zijn gedaan. Ook 
onze fractie was zeer verbaasd dat er een streep door de herontwikkeling van het sportpark Noord 
was gezet. Naast de herschikking van de velden zou ook de baan van de MAC worden verplaatst. Wij 
zijn juist van mening dat je de herontwikkeling van de velden niet los kunt zien van de ontwikkeling 
van het MFA. Tijdens de gemeenteraadsvergadering hebben wij het college opgeroepen de 
herschikking van de velden en de verplaatsing van de baan van de MAC als onderdeel van de MFA 
ontwikkeling op te nemen en dus het genomen collegebesluit te herzien. Er was brede steun in de 
raad. Het college heeft toegezegd dat zij spoedig met een totaal uitwerking zal komen. We weten nog 
niet precies wanneer, maar wij gaan ervan uit dat op korte termijn er duidelijkheid gaat komen. 

Mark Kanter 

10. DE VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER OP BEZOEK 

Op 15 februari j.l. kwam Gerdi Verbeet naar Stadskanaal en bezocht daar 's middags op uitnodiging 
van de leerlingen uit klas 4 Havo / VWO  het Noorderpoort Comenius aan de Engelandlaan. Dat 
bezoek werd al in juni 2009 gepland en er was veel voorbereiding aan vooraf gegaan. In twee sessies 
ging de voorzitter met de leerlingen in debat over o.a. de verhoging van de AOW leeftijd. Ook waren 
er vragen over haar werkzaamheden in en buiten de Tweede Kamer. Op 18 mei a.s.worden de 
leerlingen door haar in Den Haag ontvangen voor een tegenbezoek. 

's Avonds was Gerdi Verbeet te gast in het Politiek Café van de Partij van de Arbeid, gepresenteerd 
door Klaas Johan Dekkinga, leraar maatschappijleer. Ruim 50 partijgenoten en belangstellenden 
hoorden haar uitleg over dilemma's van de Tweede Kamer fractie, het taalgebruik in de Kamer en de 
zorgen over de lastenverdeling in deze crisistijd. Ook haar bezoek aan Uruzgan in januari 2009 en het 
standpunt van de PvdA in deze kwestie (weggaan) kwam aan de orde. 

Jan-Willem van de Kolk, onze lijstaanvoerder, vertelde over de gang van zaken in de campagne voor 
de verkiezingen op 3 maart a.s.. Er wordt veel geflyerd en gecanvast en de sfeer is goed op straat. Er 
was op 6 februari ondersteuning van minister Ronald Plasterk en op 27 februari a.s komt minister Bert 
Koenders rozen uitdelen in het centrum. In de lokale kranten wordt de fotocampagne verder 
opgevoerd. 

Tenslotte stelden verschillende kandidaten van de verkiezingslijst zich voor aan de aanwezigen. Gerdi 
Verbeet wenste ieder veel succes met de campagne  in de komende weken en vertrok om 21.00u. 
richting Den Haag: de volgende morgen stond het fractieoverleg op het programma, gevolgd door 
verschillende debatten. 

Aly Feringa 

11. LIJSTTREKKER PVDA TE VOET DOOR DE GEMEENTE STADSKANAAL 

In de periode van 22 februari tot 2 maart gaat de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid Stadskanaal 
op voettocht door zijn gemeente. Jan-Willem van de Kolk gaat tijdens deze wandeling in gesprek met 
buurtbewoners en organisaties. Hij is van plan om verschillende wijkorganisaties en buurthuizen aan 
te doen. Ook gaat hij op koffievisite bij inwoners, die dat op prijs stellen. De tocht gaat vanuit 
Stadskanaal naar Cereswijk en Musselkanaal. Na Mussel, Onstwedde en Alteveer wordt vervolgens 
Stadskanaal-Noord bezocht. De totale tocht behelst ongeveer 40 kilometer en zal over verschillende 
dagen verspreid worden. 
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"Onderweg knoop ik gesprekken aan. Partijgenoten zullen mij begeleiden. In mijn rode winterjack 
word ik snel herkend", aldus Van de Kolk. "Het is een prettige en gezonde manier om de gehele 
gemeente te doorkruisen. Onderweg hoop ik op leuke ontmoetingen en mijn gemeente nog beter te 
leren kennen." Leden die mee willen wandelen kunnen contact opnemen met Monique Kroom, 
telefoonnummer 06-20038847. 

De wandelingen vinden plaats op maandagmiddag 22 februari (Stadskanaal-Cereswijk), 
woensdagmiddag 24 februari (Musselkanaal), donderdagmiddag 25 februari (Mussel-Onstwedde), 
maandag 1 maart (Alteveer-Stadskanaal-Noord). 

Jan-Willem van de Kolk 

12. WELSTAD KAARTEN 50+ 

De ouderen leggen alle jaren een kaartje in de Spont , maar voor de Kerst kregen ze een brief dat de 
huur op een andere manier moest worden geïnd. Nu betalen de ouderen per keer € 0,70 voor de huur. 
In het nieuwe jaar moest een vast gedrag worden betaald  voor de activiteit. Daar kwam veel 
weerstand tegen van vrijwilligers, die het kaarten organiseren en van de ouderen. Per seizoen  
€22,40, want het seizoen loopt van september tot april/mei. Ik ben door ouderen mensen gebeld en 
heb een gesprek gehad met mevrouw Hennie Luppes van Welstad, opvolger van Coen Ronde. Ze 
willen gewoon een vast bedrag per jaar van iedereen, die deelneemt aan een activiteit - ook als je niet 
komt. Hoe te betalen is ook mogelijk in overleg. Welstad wil een vaste inkomsten voor huur per 
activiteit. Een middag kaarten €0,70 huur + inleg €2,50 + consumpties. Het is nu vrijblijvend en 
verplicht je tot niets. 

Maandagmiddag 11 januari was er een vergadering in de Spont (70 personen) en mevrouw Hennie 
Luppes van Welstad heeft eerst haar excuus aangeboden. Wanneer er iets gaat veranderen dan gaat 
ze het vertellen en niet alleen via een brief. Ze heeft het voorstel voorgelegd, maar er kwam zoveel 
tegengas, men wil geen verplichtingen.  

Het voorstel is nu dat 40 kaarters €0,70 moet betalen. Maar zijn er 60 kaarters en de volgende keer 
35, moet voor 40 kaarters betalen en het geld wat over is gaat naar Welstad voor de huur en niet in de 
pot voor de kaarters als prijzen. In september komt er een evaluatie, niemand wil de ouderen achter 
de geraniums en de activiteiten stopzetten. Er moeten wel genoeg deelnemers zijn voor een activiteit ( 
b.v. dansen, sjoelen enz.) om de huur te kunnen blijven betalen. 

Catharina Woortman 

13. KAMERS MET KANSEN 

Op 4 februari j.l. zijn in Groningen Kamers met Kansen officieel geopend. Vooraf was er een 
informatiemarkt en voorlichting georganiseerd. Peter Verschuren, wethouder gemeente Groningen, 
vertelde over het maatschappelijke belang voor de stadse samenleving van Campus Diep en Kamers 
met Kansen. 

Campus Diep is een verzamelnaam voor vier projecten op het gebied van wonen, leren en werken 
voor jongeren die iets van hun leven willen maken en daarbij hulp kunnen gebruiken. Deze vier 
projecten zijn: 

• Hoendiephuis; hier vindt 24-uursbegeleiding van jongeren plaats. 
• Bibabon voor allen; de begeleiding richt zich op zelfstandig wonen en het toeleiden naar en 

het volgen van een dagbesteding. Dagelijks is er vier uur woonbegeleiding aanwezig. 
• Kamers met Kansen; vanuit een instabiele thuissituatie wordt onderdak geboden om de 

opleiding af te kunnen maken. Na de maximale verblijfsduur van 2 jaar wordt er een 
proefwoning met begeleiding aangeboden. 
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• Ambulante woonbegeleiding; Na verblijf in één van de voorzieningen van campus Diep is vaak 
nog een poosje begeleiding nodig De deelnemers krijgen gedurende een jaar twee uur 
begeleiding per week. Nadien kan de woonruimte op naam van de deelnemer komen. 

Peter benadrukte dat drie zaken belangrijk zijn om jongeren perspectief te kunnen bieden, namelijk 
maatwerk, een integrale aanpak en samenwerking. Deze drie aspecten worden door diverse 
instanties gestalte gegeven, zoals woningcorporaties, scholen, jeugdhulpverlening en de gemeente. 

Na een heen-en-terug wandeling om de feestelijke opening van Kamers met Kansen bij te wonen, 
sprak Pieter Winsemius, lid van de Wetenschappelijke raad over de drie belevingswerelden van 
jongeren. Deze drie werelden, thuis, school en derden ruimte zijn bij de meeste jongeren in evenwicht, 
maar bij de jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, niet. Hierdoor raken deze jongeren 
in de problemen waar ze zonder hulp niet meer uitkomen. 

Een ander aspect waarover hij sprak was de regelgeving of kaders die vaak gesteld worden door de 
witte boorden; mensen die vaak geen contact hebben met de werkvloer. Hij pleitte er dan ook voor om 
vooral te luisteren naar de ervaringsdeskundigen en om individuele helpers (bijv. leraren) meer ruimte 
te geven om zo maatwerk te kunnen leveren. 

Verder bepleitte hij dat CJVG samen met ZAT-teams, meer buurtgericht dan wijkgericht moeten gaan 
werken. Jongeren komen uit alle windrichtingen om een bepaalde opleiding te volgen. Overbelaste 
jongeren moeten de kans krijgen om zich aan normale jongeren op te trekken. Zet overbelaste 
jongeren dus niet apart. De lokale overheid moet zich kunnen bemoeien met schoolbesturen en 
schoolbeleid die solidariteit en maatschappelijke kwesties geen aandacht geven. De vakscholen 
bieden kansen, want binnen de vakschool, die 6 jaar duurt, is naast de vakopleiding de zorgstructuur 
binnen bereik en is er samenwerking met werkgevers. 

Pieter Winsemius eindigde met een pleidooi om de spijtoptanten weer binnen boord te krijgen. 
Hiervoor moeten scholen en werkgevers samenwerken met ondersteuning van de gemeenten. 
Kamers met kansen geeft de overlap van de drie belevingswerelden van jongeren, zodat ze op het 
goede spoor komen en blijven. Hiervoor zijn bevlogen mensen nodig die de nodige rugdekking krijgen. 

Aan het eind van het programma vond de ondertekening van het samenwerkingscontract door de 
diverse partijen plaats. Pim de Bruijn, gedeputeerde van de provincie Groningen startte de website 
campus Diep waar alle informatie staat vermeld over het project en die in de toekomst wordt 
aangevuld met alle dergelijke projecten die in de provincie worden/zijn opgestart.  

Goed voorbeeld doet volgen! 

De website voor Campus Diep is www.campusdiep.nl 
De website voor Kamers met Kansen is www.kamersmetkansen.nl 

Grietje Flap-Westerhof 

14. WIJZIGINGEN WMO 1 JANUARI 2010 

Met ingang van 1 januari is de Huishoudelijke Hulp veranderd in geïndiceerde uren i.p.v. klassen. 
Heeft u een PGB (persoonsgbonden butget), dan kan er een fout in uw brief staan bij berekening van 
uw PGB 2009. Uw huidige PGB is van HH1 (alfahulp) naar HH2 gegaan. Dan moet u het WMO loket 
van de gemeente of mij even bellen. Ze willen deze fout graag herstellen. Heeft u verder vragen over 
de WMO, we willen het graag horen. 

Catharina Woortman (0599 – 61 61 18) 


