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AFDELING STADSKANAAL 

NIEUWSBRIEF – oktober 2013 nr. 95 

Samen werkt beter 
Word lid van de PvdA. Dit kan al vanaf € 1,- per maand. Meld je aan via http://wordlidpvda.nl. 

Wil je meer weten over PvdA, maar nog geen lid worden, meld je dan aan als belangstellende via doemee@pvda.nl of 
ga naar: https://mijn.pvda.nl/web/aanmelden/belangstellende. 

Help als vrijwilliger. Dit kan van alles zijn: nieuwsbrief bezorgen, meehelpen bij campagneactiviteiten als marktacties,  
politieke cafés etc. Meld je aan via de secretaris van het bestuur. 

Donaties
1
: rekeningnummer 4427898 t.n.v. PVDA AFD STADSKANAAL te Stadskanaal 

Contact 
Voorzitter bestuur: hansbellers@pvda-stadskanaal.nl / 0599-332531 
Secretaris bestuur: carlahopkes@pvda-stadskanaal.nl / 0599-613027 
Ledenadministratie: ledenadministratie@pvda-stadskanaal.nl / 0599-655577 
Voorzitter fractie: markkanter@pvda-stadskanaal.nl / 0599-655577 
Secretaris fractie: moniquekroom@pvda-stadskanaal.nl / 0599-470071 
Ombudsteam: ombudsteam@pvda-stadskanaal.nl / 06-11839166 
Campagneteam: campagneteam@pvda-stadskanaal.nl 
Twitter: www.twitter.com/pvdastadskanaal 

 

 

Thermometer 

# leden: 156 (-4) 

# belangstellenden: 164 (+8) 

 
Nieuwsbrief per e-mail ontvangen, bijdragen of reageren? Stuur een e-mail naar nieuwsbrief@pvda-stadskanaal.nl 

Agenda 

Donderdag 17 oktober Ledenvergadering (verkiezingsprogramma) 

Donderdag 28 november Ledenvergadering (kandidatenlijst) 

In deze nieuwsbrief 

 Van de voorzitter 

 Ledenraadpleging 21 september 

 Wat wil jij met Europa? 

 Mark Kanter stopt als fractievoorzitter PvdA 

Stadskanaal 

 

 Werkbezoek buitenbaden Stadskanaal 

 Van de Kolk geen kandidaat voor PvdA 

Stadskanaal 

 Roos van Verdienste voor ReumActief 

 Eenmalige korting afvalstoffenheffing 

                                                           
 

1
 De PvdA is erkend als een algemeen nut beogende instelling. Daarom kunt u ons fiscaal voordelig steunen: giften boven een 
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http://wordlidpvda.nl/
mailto:doemee@pvda.nl
https://mijn.pvda.nl/web/aanmelden/belangstellende
mailto:hansbellers@pvda-stadskanaal.nl
mailto:carlahopkes@pvda-stadskanaal.nl
mailto:ledenadministratie@pvda-stadskanaal.nl
mailto:markkanter@pvda-stadskanaal.nl
mailto:moniquekroom@pvda-stadskanaal.nl
mailto:ombudsteam@pvda-stadskanaal.nl
mailto:campagneteam@pvda-stadskanaal.nl
http://www.twitter.com/pvdastadskanaal
mailto:nieuwsbrief@pvda-stadskanaal.nl


 2 van 7 

Van de voorzitter 

Partijgenoten, 

Het is september en de verkiezingen komen naderbij. Het campagneplan is gemaakt en op 25 september 

vond met het canvassen in Stadskanaal-Noord de aftrap plaats van de  verkiezingscampagne 2014.  Een 

campagneplan dat voornamelijk draait om het ontmoeten van de kiezer door middel van canvassen en 

aanwezig zijn waar mogelijk, steeds intensiever naar maart 2014 toe. 

Het bestuur heeft inmiddels het verkiezingsprogramma 2014-1018 in concept gereed en zal dat in de 

ledenvergadering van 17 oktober aan u voorleggen. Het verkiezingsprogramma is sober en realistisch, wij 

weten dat wij ons de komende jaren moeten richten op goed bestuur en onze verantwoordelijkheid 

nemen. Het programma is opgebouwd vanuit vier achterliggende thema’s die de komende jaren spelen: 

werk, bezuinigingen , decentralisatie en herindeling. Maar liefst16 bladzijden tekst, wij willen echter ook 

een korte samenvatting maken ter verspreiding in de campagne, als het programma vastgesteld is. Ook de 

kandidaatstelling is in volle gang , er zijn op dit moment 12 kandidaten, de adviescommissie is aan de slag, 

de definitieve lijst zal vastgesteld worden op  28 november door de ledenvergadering. Duidelijk moge zijn 

dat door het vertrek van diverse mensen er een verversing plaats gaat vinden. Er zijn goede  kandidaten en 

ik heb er wel vertrouwen in. Laat u niets wijs maken door de opiniepeilingen, u weet hoe snel de zaken 

kunnen keren en uit gesprekken met kiezers weet ik dat in Stadskanaal de soep niet zo heet gegeten wordt, 

al komt het hard aan en is er veel onbegrip nu we echt gaan merken dat het wat minder wordt.  

Uw voorzitter, 

Hans Bellers 

Ledenraadpleging 21 september 

Ik ben zaterdag 21 september naar de ledenraadpleging geweest in Zwolle. 

Goed om daar eens te wezen, goed om er bij te zijn. Ik hoorde Lodewijk Asscher met een mooie rede over 

‘Droom en daad  en de weerbarstige praktijk’ en natuurlijk Samson met een hard en scherp betoog.  

Een heet hangijzer was de JSF , daar hebben de media bol van gestaan. Er was een hele rits moties van 

afkeuring ingediend maar de stemming was al snel duidelijk: de meerderheid vond dat wij akkoord 

moesten gaan met de aanschaf. We weten dat er zoals altijd aannames zijn en nog wat onduidelijke cijfers 

bij dit soort ingewikkelde projecten, maar we praten over de toekomst en een besluit moet een keer 

genomen worden. De achterliggende vraag blijft toch hoe onze luchtmacht er in de toekomst uit moet zien 

en op welke conflicten wij ons moeten voorbereiden.  Dat we een goed uitgerust leger nodig blijven 

hebben is mij wel duidelijk, alles afschaffen en doen alsof de rest van de wereld niet bestaat is onmogelijk, 

vroeg of laat worden wij met de gevolgen van onze afwezigheid geconfronteerd. 

Uw voorzitter hield dus braaf de stemkaart omhoog toen de motie ter stemming kwam. De zaal was 

duidelijk, afgewezen. 

Tussentijds in een kleine groep een gesprek gehad met het kamerlid Agnes Wolbert, over onder meer de 

stapeling van bezuinigingsmaatregelen die rampzalig uitpakken voor sommige groepen. Voor haar was dit 

juist een argument om dit soort zaken bij de gemeente neer te leggen, alleen daar kent men de individuele 
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gevallen. Een mooie gedachte, niet verkeerd, maar praat maar eens met het ombudsteam over de 

onontwarbare knopen van ons inkomensbeleid en hoe dat uitpakt, dacht ik. Elk geval is anders. 

Toch wel leuk, een inspirerend middagje in Zwolle tussen gedreven landgenoten met rode harten, er 

hadden er best meer mee kunnen gaan.  

Met een groet, 

Hans Bellers 

20 sep / Wat wil jij met Europa? 

Zaterdag 8 juni heb ik het genoegen gehad om mijn idee voor Europa te presenteren op het Europafestival 

van de PvdA. Maar wat ging eraan vooraf!! 

Toen er een tijdje geleden een oproep kwam van de PvdA om met voorstellen te komen voor ‘Wat Wil Jij 

Met Europa’, dacht ik: Tja, wat heb ik met Europa, stemmen deed ik altijd wel maar wat heb ik daar 

eigenlijk mee met dat Europa? Ten eerste dacht ik het is een ver van mijn bed show, maar toen ik mij er 

wat meer in ging verdiepen kwam ik tot andere gedachten, dat Europa best wat meer doet dan geld 

uitgeven en incasseren. In ons gebied zijn veel mooie dingen tot stand gekomen door Europees geld. O.a. 

de Star, wegen in de omgeving, bosgebieden maar ook veel studies worden mede mogelijk gemaakt door 

een Europees fonds. Maar om terug te komen op mijn idee voor Europa, het verbaasde mij dat er al 

tientallen jaren gediscussieerd wordt om het Europees Parlement op één plaats te laten vergaderen. Nu 

gaan elke maand 750 parlementariërs en hun medewerkers naar Straatsburg voor een paar dagen om daar 

te vergaderen, deze vergaderingen kosten elke maand 10 a 15 miljoen  euro. Deze afspraak duurt nu al 

tientallen jaren terwijl het hele parlement, op Frankrijk na, voor het vergaderen alleen in Brussel is, kan dit 

land door haar vetorecht dit tegenhouden. 

Ik heb op de vraag ‘Wat Wil Jij Met Europa’ tijdens het Europafestival hier opnieuw aandacht voor gevraagd 

bij de PvdA. Ik kan namelijk niet begrijpen dat wij in deze tijd daar nog jaarlijks 200 miljoen aan uit geven. 

Na een interview door Diederik Samsom op het podium in de filmstudio’s in Utrecht met meerdere 

kandidaten volgde een brede discussie in de zaal met alle aanwezigen. 

Doordat ik een van de 10 beste ideeën had ingediend ben ik op 8 oktober uitgenodigd door Diederik 

Samsom om naar Den Haag te komen om verder te praten over mijn idee en met hem te dineren. 

Dus binnenkort meer. 

Jan Schuil 
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Persbericht 18 sep / Mark Kanter stopt als fractievoorzitter PvdA Stadskanaal 

Mark Kanter, fractievoorzitter voor de Partij van de Arbeid in de gemeente 

Stadskanaal, draagt het fractievoorzitterschap over aan Francis Boen. Kanter: ‘Ik 

doe dit werk met erg veel plezier, maar de combinatie van een nieuwe, drukke 

baan en zitting in de gemeenteraad wordt steeds zwaarder. Omdat ik me niet 

kandideer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, is nu het moment 

aangebroken om de voorzittershamer van de PvdA-fractie over te dragen.’ 

Met dit besluit maakt Kanter dus ook duidelijk dat hij zich niet beschikbaar stelt 

voor een nieuwe periode in de gemeenteraad van Stadskanaal. ‘Na 16 jaar in de gemeenteraad zitting te 

hebben genomen is het tijd om te stoppen. Aan dit besluit is een zorgvuldig denkproces vooraf gegaan. 

Voor mij zou dit de vijfde termijn zijn. Een politieke partij moet zich kunnen vernieuwen. Dit is één van de 

redenen waarom ik me niet verkiesbaar heb gesteld.’ 

Kanter draagt per direct zijn fractievoorzitterschap over aan raadslid Francis Boen. Maar dat neemt niet 

weg dat hij zich de komende maanden nog volledig zal inzetten voor de gemeente Stadskanaal en de PvdA 

fractie: ‘Maar ik ga ik geen prominente rol meer innemen bij de komende verkiezingen. Of ik in de 

toekomst na de gemeenteraadsverkiezingen terugkeer in de politiek? Ik zie wel wat er op mijn pad komt. 

Eerst ga ik afstand nemen en genieten van de vrije avonden.’ 

18 sep / Werkbezoek buitenbaden Stadskanaal 

Op 14 augustus hebben Guurtje van der Heide (CU) en ik de buitenzwembaden in de gemeente Stadskanaal 

bezocht. Met eigen ogen wilde wij de drie buitenzwembaden bekijken en de verschillen in kaart brengen. 

Ook wilden wij graag weten hoe de gebruikers, het zwembadpersoneel en de vrijwilligers de veranderde 

openingstijden en gewijzigde manier van werken hebben ervaren. Door bezuinigingsmaatregelen is 

namelijk met ingang van het seizoen 2013 wel het een en anders veranderd. Zonder teveel in detail te 

treden, vallen meteen een paar zaken op: 

 De Horsten in Musselkanaal en ’t Vlasmeer in Onstwedde zijn veel duurder dan Bad Noord in 

Stadskanaal en de zwembaden in de omliggende gemeenten. 

 De Horsten heeft een zwemvereniging die baantjes zwemmen in de ochtend mogelijk maakt. ’t 

Vlasmeer verzorgd het ochtend zwemmen met vrijwilligers. 

 Bad Noord is zelfstandig en kan zich met de verkregen subsidie bedruipen, de andere twee baden 

zijn gemeente zwembaden. 

 De Horsten heeft meerdere bakken en in het grootste zwembad. 

 ’t Vlasmeer en Bad Noord kent de meeste vrijwilligers. 

 Bad Noord heeft de meeste bezoekers en kent de meeste activiteiten. 

 ’t Vlasmeer en De Horsten gaan alleen met 20 graden of meer open, Bad Noord is iedere middag 

anderhalf uur open en bepaalt dan zelf of zwembad langer open blijft of niet. 

Kortom er zijn veel verschillen die het vergelijken niet eenvoudig maakt. 
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De veranderingen die dit seizoen in ’t Vlasmeer en De Horsten zijn ingevoerd worden door de gebruikers en 

de vrijwilligers als een uitdaging bestempeld. Met name de 20 graden regeling en het niet stopzetten van 

het professioneel aangestuurd ochtendzwemmen, behoeft een aardige inspanning. 

Het is belangrijk een goed beeld te hebben, zeker nu in het najaar de herijking van de ‘Sportnota’ op de 

raadsagenda staat en de contracten bij de gemeentezwembaden afloopt in 2016. Met name dit laatste 

maakt het zinvol om nu al te kijken wat er moet gebeuren om alle drie de buitenzwembaden open te 

kunnen houden. Zeker is dat zwembaden niet zonder subsidie kunnen draaien. Het gaat er echter om hoe 

veel we er met elkaar voor over hebben. Noodzaak is voldoende draagvlak om keuzes te kunnen maken. 

Dat draagvlak moet de komende tijd zichtbaar worden. 

Monique Kroom 

Persbericht 20 aug / Van de Kolk geen kandidaat voor PvdA Stadskanaal 

Jan-Willem van de Kolk, wethouder voor de Partij van de Arbeid in de gemeente 

Stadskanaal, stelt zich niet kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 

2014. “Ik ben zowel in 2006 als 2010 lijsttrekker geweest en ben inmiddels bijna 16 

jaren wethouder. Het is tijd om plaats te maken voor een nieuw PvdA-gezicht.” 

Bij dit besluit gaat Van de Kolk niet over één nacht ijs. Van de Kolk: “Ik zet me elke 

dag met veel plezier in voor onze mooie gemeente. Van sleetsheid is geen sprake. 

Met veel Knoalsters heb ik een stevige band opgebouwd. Ook besef ik dat de 

gemeente voor grote opgaven staat en dat ervaring juist nu goed uitkomt. Maar vier perioden is veel en 

een politieke partij moet zich kunnen vernieuwen. Die laatste redenen zijn voor mij doorslaggevend”. 

Het PvdA-congres heeft bepaald dat leden maximaal drie termijnen in een bepaalde functie op een 

bepaalde plek mogen bekleden, tenzij er zwaarwegende redenen zijn voor een uitzondering. “Bij mij zou 

dan sprake zijn van een mogelijke vijfde periode. Ik neem graag nog ergens anders een nieuwe klus aan. 

Dat heeft meegespeeld bij mijn overwegingen.” 

Onder leiding van Jan-Willem van de Kolk won de PvdA overtuigend de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 

als 2010. Momenteel is hij wethouder financiën en bereidt hij de grote veranderingen in de zorg en sociale 

werkvoorzieningsschappen voor. Hij heeft de nieuwbouw van verschillende scholen, sportaccommodaties, 

het theater en de bibliotheek op zijn naam staan. Ook is de sociaaldemocraat nauw betrokken bij de lobby 

voor behoud van het Refaja-ziekenhuis. Buiten Stadskanaal geldt de wethouder als bekend en actief. Hij 

was voorzitter van het peuterproject Spraakmakend, dat landelijk in de belangstelling stond, en maakt deel 

uit van de onderhandelingsdelegatie Onderwijs van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

Van de Kolk is niet van plan om te lang bij het verleden stil te staan: “De komende maanden zet ik me volop 

in voor de inwoners van de gemeente en de regio. Er staan grote klussen te wachten, zoals de begroting en 

de Participatiewet. Ik neem wel afstand van het verkiezingsgewoel en oriënteer me op een nieuwe baan. 

Het openbaar bestuur blijft aantrekkelijk, maar mijn toekomst kan ook liggen in het onderwijs of de zorg.” 
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Persbericht 4 jul / Roos van Verdienste voor ReumActief 

De Roos van Verdienste van de PvdA afdeling Stadskanaal is toegekend aan de vereniging ReumActief uit 

Musselkanaal. Afdelingsvoorzitter Hans Bellers reikte de oorkonde uit aan voorzitter Anita Sanders en 

secretaris Angelique Dol-Stoker van de vereniging. 

ReumActief brengt reumapatiënten met elkaar in contact, behartigt desgewenst hun belangen, organiseert 

bewegingsactiviteiten, geeft voorlichting en richt zich ook speciaal op kinderen. “Vaak wordt nog gedacht 

dat reuma iets is wat je op latere leeftijd krijgt, maar iedereen kan het krijgen”, zegt Anita Sanders. Zijzelf 

kreeg reuma toen ze een half jaar oud was. 

Dat ReumActief in een behoefte voorziet, blijkt uit de enorme ledenaanwas. Nog geen jaar nadat de 

vereniging haar activiteiten startte, staat de teller inmiddels op bijna 110 leden. Sanders: “Tussen Emmen 

en Winschoten was er nog niets op dit gebied. We richten ons nu in eerste instantie op de gemeente 

Stadskanaal en omgeving en het Drentse Mondengebied.” 

Bellers roemde in zijn korte toespraak het initiatief Sanders c.s. “Het is te prijzen dat mensen hun nek 

uitsteken voor in dit geval toch een groep waar soms wantrouwend tegenaan gekeken wordt. Ik heb het 

zelf meegemaakt in mijn werk: een werknemer die de ene dag prima presteerde en de volgende dag veel 

last had. ‘Aansteller’, wordt dan al snel gedacht. Zo blijkt dus dat voorlichting over deze ziekte en aandacht 

voor deze mensen beslist geen overbodige zaak is.” 

Wat betreft de activiteiten ligt tot nu toe de nadruk op zwemmen en nordic walking, of ‘stoksjokken’, zoals 

Sanders dat noemt. ReumActief wil de bewegingsactiviteiten uitbreiden, onder andere met een 

wandelgroep, maar heeft dan wel meer vrijwilligers nodig. Nu zijn het er tien en volgens Sanders moeten 

dat er zeker twintig worden. 

 

Raad 24 jun / Eenmalige korting afvalstoffenheffing 

Tijdens de raadsvergadering van 24 juni is besloten de inwoners van Stadskanaal tien euro per huishouden 

terug te geven uit een reservepot van 8 ton. Een aardig gebaar. De fractie van de PvdA wil een stapje 

verder gaan als het gaat om afval en vraagt het college te onderzoeken of het inzamelen van het 

kunststofafval niet nog beter kan. 
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Vierwekelijks wordt in onze gemeente kunststof ingezameld. Maar niet iedereen in onze gemeente heeft 

de mogelijkheid dit afval zo lang te bewaren. Er moet plek voor zijn en in de zomermaanden kan het afval 

snel gaan stinken. De kans bestaat dat het kunststofafval eerder in de grijsbak of ondergrondse container 

beland. 

Na enige discussie in de raad belooft wethouder Bessembinders in het najaar met een reactie te komen. 

We zijn blij met deze handreiking. Het is van belang dat elke inwoner gemotiveerd is afval zoveel mogelijk 

te scheiden. Goed voor de kas van de gemeente en de inwoner zelf en goed voor het milieu. 

Monique Kroom, raadslid  
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