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AFDELING STADSKANAAL 

NIEUWSBRIEF – januari 2011 nr. 80 
Het bestuur en de fractie van de PvdA afdeling Stadskanaal wensen u en de uwen een 
rooskleurig 2011! 

Reacties, tips en informatie voor de volgende Nieuwsbrief kunt u mailen naar 
nieuwsbrief@pvda-stadskanaal.nl 

1. NIEUWJAARSBIJEENKOMST 2011 

Het bestuur nodigt alle leden uit voor een nieuwjaarsbijeenkomst. Deze gaan we houden op zaterdag 
15 januari 2011 in Theatercafé Carte Blanche van 16.00 tot 18.00 uur. De nieuwjaar speech zal in 
het kader staan van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het bestuur zoekt nog naar een 
spreker, wellicht een kandidaat voor de lijst voor de 1e kamer. Echter we hebben nog geen concrete 
toezegging. De lijsttrekker William Moorlag  en nummero twee Wilma Mansveld zijn helaas niet 
beschikbaar. 

Het bestuur 

2. MARKTAKTIE 8 JANUARI 2011 

De verkiezingen voor de Provinciale Staten komen er aan. Noteer maar alvast dat u op 2 maart 2011 
naar de stembus kunt. Uit de recent gehouden begrotingsdebatten in de 1e kamer is het belang 
gebleken van een sterke vertegenwoordiging van de oppositiepartijen. Elke stem telt maar gelet op de 
zwakke meerderheid van dit rechtse kabinet, met steun van de Grote Gedoger Wilders, telt elke stem 
zeer zwaar. Mede om die reden starten we al vroeg in 2011 met de campagne. Op zaterdag 8 januari 
2011 staan we tussen 11.00 en 15.00 uur op de markt in Stadskanaal; met snert. De regionale 
kandidaten van zuid en oost Groningen zullen allen waarschijnlijk van de partij zijn. Het gaat om Jan 
Batting uit Winschoten, Ankie Beenen uit Veendam, Bruni Batterman uit Bourtange, Diana 
Gruben-Abbas uit Wedde en Roelf Schoenmaker uit Stadskanaal. Uiteraard wordt dit team 
aangevuld met leden van onze afdeling.  

Jaap Duit  - campagnecoördinator 

3. POLITIEK CAFE 14 FEBRUARI 2011 

Op maandagavond 14 februari 2011 zal er in Theatercafé Carte Blanche van 19.30 – 22.00 uur een 
politiek café worden gehouden. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het hoofdthema is “Regionale 
ziekenhuiszorg in Groningen: kansen en bedreigingen”. Aan de discussie zullen deelnemen: Pim 
de Bruijne – gedeputeerde uit Groningen; Guus Bruins – directeur Refaja ziekenhuis; Jan Hamel – 
lid 1e kamer PvdA; Jan Willem van de Kolk – wethouder; Marco Tieleman – directielid Menzis en 
Chris Wiggers – secretaris van de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. Onlangs is 
er een rapport verschenen over de toekomst van regionale ziekenhuiszorg en noord en oost 
Groningen. Dit rapport is een leidraad in de discussie welke onder leiding staat van oud journalist Mat 
Ringers. De muzikale omlijsting wordt wederom verzorgd door Wim Dalmeijer. De toegang is gratis 
en de consumpties zijn voor eigen rekening. U bent van harte welkom. 

Jaap Duit 
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4. KANDIDATENLIJST STATENVERKIEZINGEN 2 MAART 2011 

Voor de komende verkiezingen van de Provinciale Staten is zuid en oost Groningen met vijf 
kandidaten bij de eerste twaalf sterk vertegenwoordigd. Volgens ingewijden en partijdeskundigen zijn 
de eerste twaalf plaatsen kansrijk om te worden gekozen. Het gaat om: Ankie Beenen, voormalig 
wethouder uit Veendam, op plaats 3: Jan Batting uit Scheemda, sedert 2009 statenlid, op plaats 4: 
Bruni Batterman uit Bourtange, voormalige raadslid en fractievoorzitter, op plaats 5: Diana Gruben-
Abbas uit Wedde, voormalig raadslid, op plaats 10 en Roelf Schoenmaker uit Stadskanaal, 
voormalig raadslid en fractievoorzitter, op plaats 12. 

Het bestuur 

5. VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN EN BELANGRIJKE DATA 

1. Op zaterdag 29 januari 2011 vindt het congres van onze partij plaats in Groningen, in de 
Oosterpoort: een thuiswedstrijd als het ware. Tijdens dit congres wordt de kandidatenlijst 
voor de 1e kamer vastgesteld. De leden hebben via een ledenraadpleging Marleen Barth 
gekandideerd voor het lijsttrekkerschap. Het congres is ook voor leden toegankelijk. Men moet 
zich dan wel aanmelden voor het bezoek. Onze congresafgevaardigde Erik van der Vlag heeft 
namens de afdeling stemrecht. 

2. Op zaterdag 29 januari 2011 vindt er een televisiedebat plaats in de Tramwerkplaats te 
Winschoten. Het thema is Leefbaarheid & Jeugdzorg. Dit debat is de eerste in een serie 
van vijf debatten in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen. Aan deze debatten doen 
alle partijen mee. Alle debatten worden uitgezonden door TV Noord. 

3. Op zaterdag 5 februari 2011 vindt het tweede debat plaats over het thema Mobiliteit. Dit 
debat vindt plaats in het cultuurcentrum Beresteyn te Veendam. 

4. Op zaterdag 5 februari 2011 vindt in Bakkeveen de aftrap plaats van onze landelijke 
verkiezingscampagne. De partij roept alle leden op zoveel mogelijk bij deze aftrap aanwezig 
te zijn. Dit geldt uiteraard extra voor onze leden uit noord- Nederland. 

5. Op zaterdag 12 februari 2011 vindt het derde televisiedebat plaats. De locatie is ergens in 
het Westerkwartier en wordt t.z.t. via TV Noord en de regionale pers bekend gemaakt. Het 
gespreksthema is Landschap. 

6. Op zaterdag 12 februari 2011 brengt onze partijleider Job Cohen een bezoek aan onze 
provincie. 

7. Op zaterdag 19 februari 2011 gaat het vierde televisiedebat over energie. Het debat wordt 
gehouden op de meest aansprekende locatie, namelijk de Eemshaven. 

8. Tot slot zaterdag 26 februari 2011: slotdebat in het Provinciehuis. 

6. VERKIEZINGSPROGRAMMA STATEN 2011-2015 EN GEMEENTELIJKE HERINDELING 

In het ontwerp verkiezingsprogramma van de Provinciale Staten staat de tekst: 

“De PvdA wil sterke en slagvaardige gemeenten in onze provincie. Herindeling van 
gemeenten is geen panacee voor alle bestuurlijke kwalen, maar we willen herindeling zeker 
niet op voorhand en per definitie uitsluiten. Vormen van niet vrijblijvende 
samenwerkingsverbanden tussen gemeenten leiden eveneens tot sterkere gemeenten. 
Maatwerk en zorgvuldigheid is nodig, waarbij de problemen en opgaven in het gebied leidend 
zijn bij het zoeken van de beste oplossing. Voor de PvdA is het in ieder belangrijk dat de 
inwoners zich hier in (h)erkend zien, dat diensten dichtbij worden aangeboden en dat er 
voldoende bestuurlijke slagkracht wordt ontwikkeld”. 

Namens het bestuur heb ik de volgende alternatieve tekst voorgesteld. 

“De PvdA wil sterke en slagvaardige gemeenten in onze provincie. Ondermeer de krimp van 
de plattelandsregio’s, de doorgaande decentralisatie van rijksbeleid en de noodzaak tot 
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verbetering van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening, vereist dat lokale bestuurders aan 
de slag gaan met het formuleren van hun lange termijn bestuursbeleid. Vraagstukken m.b.t. 
onderlinge samenwerking maar ook herindeling moeten op de agenda komen. Maatwerk en 
zorgvuldigheid is geboden in deze processen en vraagt tevens een actieve betrokkenheid van 
het provinciebestuur. Van het  provinciebestuur kan verwacht worden dat zij daarbij haar eigen 
visie op de regionale niet vrijblijvende samenwerking dan wel een gemeentelijke herindeling 
aan de betrokken partijen kenbaar maakt.” 

In haar preadvies heeft het bestuur aangegeven dat deze nieuwe tekst aanmatigend is jegens lokale 
bestuurders. Tijdens de bespreking op 11 december j.l. heb ik een toelichting gevraagd op dit 
preadvies en met name over het aanmatigende karakter van de tekst. Het gewestelijk bestuur heeft 
aangegeven dat gemeentelijke herindelingen ontwikkeld moeten worden vanuit de basis en “van 
bovenaf” geen blauwdruk voor herindeling afgegeven moeten worden.  

Ik heb beargumenteerd dat uit het ontwerp programma blijkt dat voor het provinciebestuur herindeling 
wel een thema is. Primair gaan gemeenten over hun eigen bestuurskwaliteit. Wanneer echter tussen 
gemeenten samenwerkingsbewegingen ontwikkeld worden, dan is het bestuurlijk sterk dat het 
provinciebestuur in die gegeven situatie een eigen visie ontwikkeld op die samenwerking dan wel op 
een mogelijke herindeling. Dat is iets anders dan dat het provinciebestuur van bovenaf een blauwdruk 
geeft voor een herindeling.  

De meerderheid van de afgevaardigden volgden het preadvies van het gewestelijk bestuur. Ik blijf dit 
een zwak standpunt vinden. In de wandelgangen van bestuurlijk Groningen heb ik in het verleden 
veelvuldig het signaal opgevangen dat we als partij steviger in samenwerkingsprocessen i.c. 
herindelingen moeten gaan staan. De voorbeelden liggen voor het oprapen. Maar als puntje nu bij 
paaltje komt, presenteren we op dit thema slappe hap: wat bedoelde het bestuur toch met 
aanmatigend jegens lokale bestuurders.  

Jaap Duit 

7. RODE CARAVAN EN STALLING 

Ons bestuurslid Piebe van Boon is op het sterke idee gekomen om een Rode Caravan aan te 
schaffen. Deze Rode Caravan willen we gaan inzetten voor allerlei acties: markacties, ombudswerk, 
buurtacties in het kader van canvassen, enz. enz. De Rode Caravan kunnen we uiteraard ook uitlenen 
aan andere afdelingen. Allemaal prima ideeën. Ons lid Wander Gersonius kan voor een zeer 
schappelijk prijsje een tweedehandsje bemachtigen. Dat willen we als campagneteam ook doen. Ik wil 
de Rode Caravan technisch aanpassen, ondermeer als alternatief voor een marktkraam. Bespaart ook 
nog kosten. Tot zover allemaal te realiseren. Maar … er is nog een klein probleempje: de stalling. 
Wie heeft ruimte of kent iemand om de Rode Caravan onderdak te bieden; want zonder onderdak 
wordt het een lastig verhaal. 

Jaap Duit - campagnecoördinator 

IK STEM PVDA, U OOK? 

Zoals gebruikelijk in de aanloop van verkiezingen, willen we ook in de periode januari-februari 2011 
weer een advertentiecampagne gaan voeren in de Nieuwsbode. We willen wekelijks op de woensdag 
een advertentie met een portretje plaatsen van twee tot vier stemmers op onze partij. We gaan er wel 
vanuit dat de betreffende stemmers zelf de advertentiekosten voor zijn of haar rekening neemt. Een 
advertentie kost ongeveer € 60,-. De coördinatie van deze actie is in handen van onze 
penningmeester Meeuwes Mollinger. U kunt zich bij hem telefonisch aanmelden voor deze actie (0599 
655577) of per e-mail (meeuwesmollinger@pvda-stadskanaal.nl) 

Het bestuur 
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8. PARKHEEM 

Soms dwingen omstandigheden tot het besluit om ouderen uit hun vertrouwde omgeving te halen. 
Denk aan dementie, denk aan lichamelijke gebreken die verzorging in de thuissituatie onmogelijk 
maken. Het zijn meestal pijnlijke beslissingen omdat mensen uit hun oude vertrouwde omgeving 
worden gehaald. Beslissingen die niet makkelijk, laat staan lichtzinnig worden genomen door zowel 
familie als professionals in de zorg. Dus oude bomen worden soms wel degelijk verkast. Is de kwestie 
Parkheem dan een andere? Deels wel en deels niet. Voordat we hier op ingaan eerst even een korte 
beschrijving van de situatie nu.  

In Parkheem wonen drie categorieën ouderen. Parkheem is grotendeels een verzorgingstehuis en 
biedt een aantal ouderen zeer intensieve zorg. Daarnaast heeft Parkheem een aantal inleunwoningen. 
Deze bewoners huren van Meander, wonen inpandig en maken gebruik van de faciliteiten m.b.t. zorg 
en ontspanning van Parkheem. Tot slot zijn er nog een aantal aanleunwoningen. Deze bewoners 
huren van Lefier, wonen in of nabij Parkheem en maken ook gebruik van alle faciliteiten van 
Parkheem.  

Zorgbeleid in ons land verandert. Het beleid is er steeds meer op gericht dat ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven wonen in hun vertrouwde leefomgeving. Dat betekent een vermindering van het 
aantal verzorgingstehuizen mede omdat de vraag naar verpleeghuiszorg sterk toeneemt. Dit is een 
gevolg van de vergrijzing. Een goede visie hierbij is om deze zorg zoveel mogelijk kleinschalig en 
verspreid in de regio aan te bieden, kortom dichtbij de oorspronkelijke leef omgeving. Dat heeft als 
bijkomend voordeel dat de familie en vrienden binnen het verpleeghuis mantelzorg kunnen verlenen.  

Dat is de reden waarom bedacht is om in Stadskanaal een verpleeghuis te realiseren. Het Tuntlerhuis 
in Ter Apel had de regiofunctie met 120 bedden. Stadskanaal krijgt er nu zestig en Ter Apel houdt er 
zestig. In onze visie is dat een goed besluit. Overigens is dit geen beleidsterrein waar gemeenten 
verantwoordelijk voor zijn. Het misverstand moet de wereld uit dat de gemeente Stadskanaal iets te 
zeggen heeft of had over de ombouw van Parkheem tot verpleeghuis. 

Dat Parkheem wordt omgebouwd is voor ouderen die er nu wonen en die niet terug kunnen zeer 
ingrijpend. Dit geldt ook meestal voor de familie; daarover geen enkel misverstand.  

Parkheem moest in ieder geval gerenoveerd worden. De woonruimtes van ouderen zijn te klein, zeker 
als het gaat om de intensieve zorg. Dit stond al vast, los van het besluit tot ombouw van het grootste 
deel van Parkheem tot verpleeghuis. Dat an sich had al het verhuizen van een deel van de bewoners 
tot gevolg gehad. 

De ouderen die nu in de in- en aanleunwoningen wonen, krijgen op het terrein van Parkheem een 
nieuwe woning aangeboden. Deze woningen worden momenteel gebouwd door Lefier. Deze ouderen 
kunnen gebruik blijven maken van de faciliteiten van Parkheem. Voor hen verandert er relatief weinig. 
M.b.t. de ouderen die onder de zorg vallen, wordt een maatwerkoplossing gezocht. Dat men vanwege 
de verbouwing in ieder geval intern moet verhuizen stond al vast. In enkele gevallen is de kans dat 
men terug kan helaas klein. Momenteel gaat het om een groep van minder dan tien inwoners. Het kan 
zijn dat de tijd voor hun het probleem oplost, zoals tot nu toe in enkele gevallen is gebleken. Maar die 
zekerheid is er niet.  

Op basis van gevoerde gesprekken met de leiding van Parkheem en de Cliëntenraad hebben wij de 
overtuiging dat er zorgvuldig wordt gehandeld. Het gaat om een zeer vervelend dilemma: aan de ene 
kant de toenemende noodzaak voor meer gespreide verpleeghuiszorg en de noodzakelijke 
aanpassing aan de huidige wooneisen van de accommodatie en aan de andere kant de individuele 
gevolgen voor de bewoners. Dat zijn lastige keuzes die, met alle emoties die het oproept, moeilijk zijn 
te communiceren. De betrokken partijen geven ook eerlijk aan dat ze vanaf het begin niet altijd goed 
hebben gecommuniceerd. Ze erkennen hun fouten en willen ervan leren. 

Kevin Christians, Jaap Duit, Geertje Roosjen en Catharina Woortman 


