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AFDELING STADSKANAAL 

NIEUWSBRIEF – september 2010 nr. 78 
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 of u heeft 
aangegeven geen e-mail te willen ontvangen. De nieuwsbrief per e-mail heeft voordelen. U ontvangt 
de nieuwsbrief direct zodra deze gereed is. Daarnaast ontvangt u extra berichten van de afdeling en 
nieuwsflitsen en 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. KIEZERS HOUDEN NIET VAN RUZIEMAKERS 

Wat een politieke turbulentie. Tussen het moment dat ik dit schrijf, 02-09-10, en publicatie van deze 
Nieuwsbrief zullen er ongetwijfeld nieuwe ontwikkelingen zijn rondom de kabinetsformatie. Elke stem 
telt, was onze partijslogan. En dat geldt dus ook voor elke zetel. Hadden we als partij een zetel meer 
gehad dan de VVD, dan was er nu een ander spel op de wagen. Echter hoe anders is ook speculatief 
en niet interessant. Het hier en nu is in mijn ogen chaos. Ons land is in de ban van de keuze van 
anderhalf miljoen kiezers. Het fenomeen Wilders bepaalt het spel vanuit een forse minderheidspositie 
en krijgt steeds weer alle aandacht. Tijdelijk overgenomen door het CDA, dat wel. Een tot voor kort 
stabiele bestuurderspartij die recent een aantal keuzes heeft gemaakt welke hen nu opbreekt. Het 
CDA heeft geen partijleider sinds Balkenende op 10 juni, na een electorale afstraffing, zijn afscheid 
kenbaar maakte. Eurlings kiest voor nageslacht, de Jager is wellicht te licht bevonden, Klink is te 
intellectueel en bekt te aardig en Verhagen? Jacques Tichelaar, nu Cdk in Drenthe, typeerde 
Verhagen, net zoals hijzelf, ooit als een rat. Het huidige CDA heeft een afkeer van de PvdA. Sommige 
prominente CDA bestuurders roepen dat het de halsstarrigheid van de PvdA is dat ze nu met de VVD 
en de PVV moeten samenwerken. Tja, wij blijven wel in beeld. Geen zaken mee willen doen met de 
PvdA is het onuitgesproken credo, behalve als er geen enkel alternatief is. En bovendien blokkeert het 
CDA op zware thema’s een coalitie met de PvdA, zoals bijv. Hypotheekrenteaftrek. Op termijn, denk 
ik, is dat een onhoudbaar standpunt mede tegen de achtergrond van het maken van ingrijpende 
bezuinigingen. En dan het regeerakkoord of het gedoogakkoord. Nu op 2 september nog niets van 
bekend, maar toch. Ze gaan in een regeer- of gedoogakkoord toch geen afspraken vastleggen die al 
in onze grondwet zijn geregeld? Of wetten veranderen welke binnen de EU zijn vastgelegd? Mag je 
willen, maar veel meer dan trekken aan een dood paard is het niet. Persoonlijk snap ik geen snars 
meer van het CDA. Na een electoraal pak slaag ga je toch herbezinnen. Herbezinnen op je politieke 
profilering: wat is het na te streven toekomstbeeld in relatie tot christelijke normen en waarden, welke 
bevolkingsgroepen wil je aan je binden, enz. Echter een sterke focus op het behouden van een 
machtspositie in het politieke centrum is volgens mij op termijn electoraal dodelijk. Kiezers houden niet 
van ruziemakers. 

Jaap Duit - voorzitter 

2. ER WACHT ONS EEN SCHONE TAAK 

In maart volgend jaar zijn er  verkiezingen voor Provinciale Staten. Bij deze verkiezingen is de 
opkomst meestal laag. Betrekkelijk weinig kiezers hebben belangstelling voor het provinciaal 
gebeuren. Echter, deze keer zijn de Statenverkiezingen buitengewoon belangrijk. Niet alleen voor het 
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bestuur van de provincie maar kort daarop, gaan de dan nieuwe Statenleden een Eerste Kamer 
samenstellen. 

En daar zit nu de kneep. Wij moeten zorgen dat dan zoveel mogelijk linkse kiezers naar de stembus 
gaan. Niet alleen bij ons maar ook in de ons omringende afdelingen Vlagtwedde, Pekela, 
Bellingwedde en Menterwolde. Dit zijn n.l. de afdelingen waar bij de laatste Kamerverkiezingen de 
opkomst laag en het aantal PVV stemmers hoog was. Vooral deze laatste groep, die lang niet 
allemaal uit rechtse rakkers bestaat, zal onder een VVD-CDA kabinet al snel ontdekken dat zij beter 
links hadden kunnen stemmen. 

Wanneer wij kunnen voorkomen, dat mede door onze actie, VVD-CDA- en PVV ook een meerderheid 
verwerven in de Eerste Kamer, dan is er al veel gewonnen. Een toch al wankel kabinet dat ook nog 
geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer, is meestal geen lang leven beschoren. Hoe eerder het 
valt en er een solide kabinet voor in de plaats komt, des te beter dat is voor het land. Want het is de 
hoogste tijd, dat er weer fatsoenlijk geregeerd gaat worden.  

Heeft dit kans van slagen? Zeker weten! Door veel politieke happenings, café's met het nodige 
amusement, acties in buurten en persoonlijke benadering moet dit lukken. Als we dan ook niet weer 
de fout maken door veel geld uit te geven aan flyers en raambiljetten maar gebruik maken van 
moderne communicatiemiddelen, wat kan er dan nog mis gaan! 

Dus de mouwen opgerold en aan de slag! 

Stadskanaal augustus 2010 

Piebe van Boon 

3. EUROBRUG 

In de raadsvergadering van 19 april heeft de raad 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het 
aanpakken van de Hoofdstraat. Onderdeel van dit plan is het vervangen van de Eurobrug. De nieuwe 
Eurobrug zal 4 meter breed worden. Onze fractie heeft op 19 april de vrees geuit dat dit te smal zou 
zijn. We hebben het college toen verzocht nader onderzoek te doen hiernaar. Wij zijn blij dat het 
college aan dit verzoek gehoor heeft gegeven. 

Een onafhankelijk onderzoeksbureau is nu tot de conclusie gekomen dat 4 meter voor nu en in de 
toekomst breed genoeg is, gelet op de huidige en te verwachten verkeersstromen. Hoewel er 
natuurlijk nooit garanties zijn of voorspellingen uit zullen komen, vertrouwt de PvdA-fractie erop dat de 
nieuwe brug inderdaad breed genoeg zal blijken te zijn. 

Egbert Hofstra 

4. IJZEREN KLAP MUSSELKANAAL 

Het kruispunt bij de IJzeren Klap in Musselkanaal is door de werkgroep Verkeer Veiligheid en Overlast 
(VVO) van de wijkaanpak Musselkanaal als onoverzichtelijk en onveilig aangemerkt in de dorpsvisie 
Musselkanaal. Vooral de bewoners van de Parkhof en de A-kade ondervinden hier hinder van. De 
knelpunten zijn in kaart gebracht en er is naar mogelijke oplossingen gezocht. Het nu aangenomen 
plan is het resultaat hiervan. In dit plan wordt de A-kade afgesloten voor autoverkeer en het fietspad 
aan de Kruisstraat wordt verplaatst naar de zuidzijde.  

Hoewel het kruispunt natuurlijk een lastig punt blijft, is de PvdA-fractie van mening dat met de 
uitvoering van dit plan een grote verbetering van de situatie bereikt wordt. Wij hebben onze 
complimenten gegeven aan de wijkaanpak Musselkanaal, de werkgroep VVO in het bijzonder en aan 
het team stadsbeheer. Dit is volgens onze fractie een mooi voorbeeld van wat er bereikt kan worden 
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als wijkaanpak en omwonenden voortvarend en pro-actief te werk gaan en samen met het 
gemeentebestuur zoeken naar en komen tot een oplossing. 

Egbert Hofstra 

5. MILIEUJAARVERSLAG 2009 & MILIEUUITVOERINGSPLAN 2010 

Op 30 augustus is het Milieujaarverslag 2009 en het MilieuUitvoeringsPlan 2010 door de raad 
vastgesteld. CDA en PvdA hebben tijdens de raadsvergadering gevraagd of het MilieuUitvoeringsPlan 
2011 op een eerder tijdstip op de agenda te plaatsen. Portefeuillehouder Bessembinders zegde dit 
toe.  

In het MilieuUitvoeingsPlan 2010 staat onder andere vermeld dat bedrijven de maximale geluids- en 
lichtnormen tijdens incidentele festiviteiten ten hoogste zes maal per jaar mogen overschrijden. Op de 
vraag of de overschrijdingen genormeerd zijn, was het antwoord, nee.  

Met andere woorden, hoe lang de norm mag worden overschreden of met welk limiet is niet bepaald. 
Toch is dit antwoord niet helemaal correct. Zo staat in de richtlijnen ‘incidentele festiviteiten’ o.a. 
vermeld dat er uitsluitend muziek ten gehore kan worden gebracht tussen de opgegeven begin- en 
eindtijd. En hier wringt de schoen. In de aankondigingen van verschillende activiteiten in de 
plaatselijke kranten staat wel de aanvangstijd vermeld, maar niet altijd de eindtijd. Dat maakt het voor 
bewoners, die last ondervinden van bijvoorbeeld geluidsoverlast bij een evenement, onduidelijk 
wanneer zij recht van klagen hebben. Er zal een verzoek worden gedaan aan de betrokken 
ambtenaar, om er op toe te zien dat ook de eindtijden worden vermeld in de aankondigingen. 

Blijft het aspect van de maximale geluidsbelasting over. Er zijn gemeenten die ook daar een grens 
aan willen stellen. Wie weet zal dat ook voor Stadskanaal kunnen gaan gelden. 

Monique Kroom 

6. RENOVATIE GEERT TEIS 

In de laatste raadsvergadering heeft de gemeenteraad besloten ruim 1,9 miljoen euro te investeren in 
de renovatie van het theater Geert Teis. Dit besluit past in de afspraken die gemaakt zijn in het 
bestuursakkoord en het doet recht aan de mogelijkheden die er op dit moment zijn. 

Hoewel in het raadsbesluit van november 2009 sprake is van een bedrag van 1,3 miljoen euro is de 
PvdA fractie van mening dat in het voorstel van het college voldoende argumenten worden 
aangevoerd om extra te investeren. Bijkomend pluspunt is dat het gebouw van de bibliotheek blijft 
bestaan. Het plan voorziet onder andere in het verplaatsen van de kantoorruimtes en het uitbreiden 
van de horecavoorziening. 

Door enkele partijen werd aangedrongen op het alsnog opnemen van de “vlakke vloerzaal” in de 
plannen. Echter, wethouder van de Kolk gaf aan dat dit financieel niet haalbaar was. Wel gaf hij aan 
dat de huidige plannen er in voorzien dat in de toekomst een dergelijke zaal in het complex kan 
worden opgenomen. 

Wanneer de renovatie in de zomer van 2011 zijn beslag heeft gekregen zullen we beschikken over 
een voor de regio representatief en uitnodigend theater. 

Francis Boen 

7. BESTEMMINGSPLAN HIPPISCH RECREATIEPARK 

Onze fractie heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor het Hippisch Recreatiepark. Het 
plan bevordert de toeristische waarden in onze gemeente. Met name de inpassing in de visie 
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Pagediep is hierbij een sterk punt. Verder wordt de ontsluiting van Vledderveen verbeterd door de 
nieuwe aansluiting op de N366 ter hoogte van de Nautilusweg, vooral bij het vervallen van de 
aansluiting van de Onstwedderweg. Ook ten aanzien van de andere randvoorwaarden, zoals water- 
en bodemkwaliteit, delen wij de mening van het college dat hier geen moeilijkheden te verwachten 
zijn. 

Het is voor onze fractie ook van groot belang dat dit plan tot stand is gekomen zonder dat de 
gemeente een financiële bijdrage gedaan heeft. Het plan is dan ook een particulier initiatief en de 
financiële risico’s ervan vallen dus onder de noemer bedrijfsrisico. Het is echter wel zo dat als 
bijvoorbeeld de verkoop van de huisjes of van het zand achterblijft dit kan leiden tot het stoppen van 
het project. In dit geval loopt de gemeente het risico dat er een zandafgraving overblijft zonder 
recreatiepark Om dit te voorkomen heeft het college een bankgarantie van 675.000 euro en een fonds 
van 100.000 euro per jaar met een maximum van 1 miljoen euro in het contract met de initiatiefnemer 
opgenomen. 

Egbert Hofstra 

8. ONS OMBUDSTEAM 

Het nieuwe afdelingsbestuur heeft weer een actief ombudsteam aangesteld. Wij doen dit al jaren en 
dat is wat ook van de PvdA verwacht mag worden. De bedoeling van het ombudsteam is om mensen 
die problemen hebben met  allerlei regelingen of verordeningen, zo goed mogelijk bij te staan. Dat kan 
zijn op het terrein van wonen, onderwijs, sociale voorzieningen, zorg en dergelijke. Het ombudsteam 
levert een luisterend oor, helpt waar het helpen kan en meldt problemen terug naar de politiek. 

De hulp wordt verleend aan iedereen die daar om vraagt, ongeacht de politieke voorkeur. Ook kan 
hulp gevraagd worden voor anderen. Er is een telefoonnummer en e-mailadres die zullen worden 
vermeld in kleine advertenties in de huis aan huisbladen, waarop zaken kunnen worden aangemeld. 
Het betreffende telefoonnummer is: 06-11839166 en het e-mailadres is: ombudsteam@pvda-
stadskanaal.nl. Wie zitten er in het Ombudsteam, Piebe van Boon, Grietje Flap-Westerhof en 
Catharina Woortman. 

Het Ombudsteam 

9. NIEUWE OK’S IN 2013 

Sinds 2009 is het college volop in de weer haar steentje bij te dragen aan een goede toekomst van 
het Refaja ziekenhuis. Naar aanleiding van het TNO-onderzoek naar de staat van onderhoud van de 
operatiekamers heeft Menzis inmiddels aangegeven zijn langdurige relatie met het streekziekenhuis 
voort te willen zetten. Er wordt geld geïnvesteerd in nieuwe OK's! Het gaat daarbij om een investering 
van miljoenen euro's. De continuïteit van het ziekenhuis als basisvoorziening wordt met dit besluit 
geborgd. Ik ben daar erg blij mee.  

In de aanloop naar dit besluit hebben de Drentse gemeenten AA en Hunze en Borger-Odoorn en de 
Groningse gemeenten Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Pekela en Stadskanaal de Stuurgroep 
Onderzoek Ziekenhuiszorg Oost Groningen aangeboden actief en constructief bij te dragen aan de 
totstandkoming van een breed gedragen regiovisie op de (ziekenhuis)zorg. De provincie Groningen, 
Menzis, het Refaja ziekenhuis, de Ommelander zorggroep en Zorgbelang onderzoeken momenteel 
via deze Stuurgroep de wijze waarop de regio ook in de toekomst toegang houdt tot kwalitatief goede 
zorg.  

De gemeentebesturen hebben de brief geschreven omdat ze een direct belang hebben bij een goede 
gezondheidszorg voor haar inwoners. In de brief wordt aandacht gevraagd voor de specifieke 
kenmerken van het platteland. Naast de ontwikkeling van de visie vinden de gemeenten het van 
belang dat helderheid wordt geboden ten aanzien van de continuïteit van de ziekenhuiszorg. Dat 
Menzis die duidelijkheid nu biedt geeft aan dat de zorgverzekeraar de daad bij het woord voegt. Hun 
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besluit past in de lijn dat het Refaja ziekenhuis ook in de toekomst een volwaardig ziekenhuis blijft en 
dat de acute zorg, operatiekamers en geboortezorg hiervan blijvend onderdeel uitmaken. 

Jan-Willem van de Kolk 

10. VOODRACHT VNG 

Het bestuur van de VNG heeft, conform de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie, op 30 
augustus 2010 wethouder J.W. van de Kolk benoemd tot waarnemend lid van de commissie 
Onderwijs, Cultuur en Sport. Dit waarnemend lidmaatschap geldt in beginsel tot de Buitengewone ALV 
van 12 november 2010, waarin de kandidatuur, de kandidatuur van de andere personen op de 
enkelvoudige voordracht van de adviescommissie en eventuele tegenkandidaten aan de leden 
worden voorgelegd. Jan-Willem van de Kolk wordt voorgedragen vanwege zijn kunde en ervaring op 
het gebied van deze beleidsvelden. Zo was hij onder meer DB-lid van het Huis voor de Sport, 
voorzitter van de Muziekschool en voorzitter van de stuurgroep van het peuterproject SpraakMakend.   

11. KLINKENDE MUNT VOOR U 

De folder klinkende munt voor u, kunt u overal halen o.a. bij bibliotheek, dokters, tandarts, 
fysiotherapeuten, wijkgebouwen, steunstee’s enz. Mocht je de folder nog niet gezien hebben, haal 
eentje van het gemeentehuis. Daar ligt hij bij het WMO-loket of elders. Want doe er u voordeel mee. 
Mee doen in de gemeente Stadskanaal. Ook als u een laag inkomen heeft. Mocht u vragen hebben, u 
kunt altijd bellen naar de Ombudstelefoon 06-11839166. 

Catharina Woortman 

12. CAMPAGNE MEI/JUNI 2010 

We hebben 3 weken actief campagne gevoerd in Musselkanaal op de markt en in Stadskanaal op 
onze vaste stek doorgang de Roos / Pearl met onze rode PvdA kraam. We mochten veel mensen aan 
onze kraam verwelkomen, voor een pen of potlood, rolletje pepermunt, zakje thee met Cohen erop, 
ballonen voor de kinderen, flyers en posters niet te vergeten. Tevens mochten we weer 12 
belangstellenden inschrijven, misschien toekomstige leden, en 4 nieuwe leden. Dat is toch een goed 
teken, dat ze wel vertrouwen in de PvdA hebben. We hebben vrijdag 4 juni in Musselkanaal en 
zaterdag 5 juni in Stadskanaal rode rozen uitgedeeld en ‘s middags tegen half drie kregen we nog 
versterking van Marianne Besselink uit Groningen, lid van de Tweede Kamer, al met al een gezellige 
dag en prachtig weer. In maart toen we campagne voerden bevroren onze tenen zowat en nu was het 
zomer. Ik wil iedereen bedanken, die een steentje heeft bijgedragen tot het slagen van deze 
campagne. 

We hebben toch veel vaste kiezers en wat ook zo fijn is, ik ben door 7 personen spontaan gebeld of 
gevraagd of ik voor hen wou stemmen, ik mocht zelf maar voor 2 personen stemmen en de anderen 
personen heb ik bij onze fractieleden ondergebracht. Ik wil alle stemmers, die op 9 juni op ons 
gestemd hebben hartelijk bedanken, we hebben wel verloren maar zijn de grootste partij gebleven. 

De uitslag: PvdA: 4710, CDA: 3248, PVV: 2672. VVD: 2020 en SP: 2019 

Catharina Woortman 

13. GEWESTELIJKE VERGADERING 12 JUNI 

De gewestelijke vergadering was dit keer in Carte Blanche. Er waren in totaal ongeveer 70 
partijgenoten. Het ging natuurlijk over de verkiezingen en jammer, we hebben één persoon uit 
Groningen. Tjeerd van Bekkem stond op de 22 ste plaats en is gekozen. Agnes Wolbert uit Annen, 
Drenthe is opnieuw gekozen. Dus nog 2 noordelingen. De afgelopen jaren hadden we 3 personen uit 
het Noorden: Marianne Besselink, Marjo van Dijken en Harm Evert Waalkens. Ze konden samen 
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overleggen en hebben veel goeds voor het noorden gedaan. De dames Marianne en Marjo hebben 
afscheid genomen en werden bedankt voor hun inzet. Harm Evert was afwezig andere verplichtingen. 

De Statenverkiezing komt er volgend jaar weer aan. Hoe de kandidaten gescreend moesten worden, 
werd over gestemd: of er een onafhankelijke commissie moest komen of door het gewestelijke 
bestuur. Het gewestelijk bestuur kreeg de voorkeur. De vergadering was om 12:00 uur afgelopen.  

Catharina Woortman 


