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1. CAMPAGNE- EN VERKIEZINGSDATA 

Hieronder de belangrijkste data met betrekking tot de campagne en de raadsverkiezingen. We zoeken, vooral 

voor het flyeren, nog een groot aantal vrijwilligers. Voor het flyeren op 14, 15, 17 en 18 maart geldt: u kunt 

flyeren in uw eigen buurt en u kunt zelf bepalen wanneer u dit doet op deze vier data. U kunt u opgeven bij 

campagneteam@pvda-stadskanaal.nl. 

 

13-02-2014    Groepsflyeren in Musselkanaal vanaf 17.00 uur 

21-02-2014 Marktactie Musselkanaal 

22-02-2014 Marktactie Stadskanaal 

26-02-2014 Flyeren in Musselkanaal 

28-02-2014 Marktactie in Musselkanaal 

01-03-2014 Marktactie in Stadskanaal 

06-03-2014    Lijsttrekkersdebat in Pageborg (Stadskanaal), 19.30 uur 

07-03-2014 Marktactie in Musselkanaal 

08-03-2014 Marktactie in Stadskanaal 

14-03-2014 Marktactie in Musselkanaal met bonbons 

14-03-2014    Flyeren in ‘PvdA-wijken’ 

15-03-2014    Flyeren in ‘PvdA-wijken’ 

15-03-2014 Marktactie in Stadskanaal met snert en broodje knakworst 

17-03-2014 Flyeren in ‘PvdA-wijken’ 

18-03-2014 Flyeren in ‘PvdA-wijken’  

19-03-2014 Verkiezingen – uitslagenavond in De Spont 

Het Campagneteam 

 

                                                           
1
 De PvdA is erkend als een algemeen nut beogende instelling. Daarom kunt u ons fiscaal voordelig steunen: giften boven 

een bepaald bedrag zijn fiscaal aftrekbaar en over nalatenschappen betaalt de PvdA geen belasting. 



2. NIEUW BANKREKENINGNUMMER AFDELING 

De PvdA afdeling Stadskanaal heeft een nieuw bankrekeningnummer.  

Het nieuwe nummer is NL96 RABO 0119 4992 23. De tenaamstelling is PvdA afdeling Stadskanaal. 

Het bestuur 

 

3. ‘DE SOEP WORDT NIET ZO HEET GEGETEN’ 

Gaswinning, windmolens, instortende werkgelegenheid. Actuele thema’s die een opstandige, nee, woedende 

bevolking laten zien en een politiek die luistert en begrip toont, maar geen ja of nee laat horen. 

Op dit moment heerst het beeld dat de landelijke politiek Groningen in de steek laat. We zien dan ook dat het 

vertrouwen in Noord-Groningen weg is gegaloppeerd en zeker voorlopig, al is het maar te voet, niet terugkomt. 

Dit ondanks de inzet van onze vertegenwoordigers en de binnengehaalde aardbevingscompensatie. 

Vertrouwen is er ook al niet in de huidige landelijke politiek. Zal het gevolgen hebben voor de lokale politiek in 

Stadskanaal? Zullen mensen thuisblijven uit weerzin of uit protest stemmen op de oppositie? 

Waarschijnlijk wordt de soep hier niet zo heet gegeten bij dit nuchtere volkje. Wij weten waar wij voor staan. 

Wij zijn met de campagne bezig. Vertrouwen en geloof in eigen kunnen uitstralen is belangrijk. Als u zich bij 

onze komende acties wilt laten zien, graag! Er volgen nog nadere oproepen. 

Vertel de kiezer geen mooie verhalen en doe geen beloften. Ik hoor ze het van de andere partijen al weer 

zeggen: wij kunnen het beter doen. Maar er is de komende jaren financieel gezien weinig te verdelen. We 

mogen blij zijn als we de bestaande voorzieningen, de zorg voor wie het nodig heeft en een goede kwaliteit van 

wonen kunnen handhaven. Dat kun je de mensen voorhouden. Het gaat nu vooral om een rechtvaardige 

verdeling van het mindere. Zorgen dat Stadskanaal leefbaar blijft en hopen op een weer aantrekkende 

economie. Want alleen die kan banen scheppen. 

Simpel gesteld, want een econoom rekende het mooi in afgeronde cijfers voor: we hebben vijf jaar lang 2 

procent economische groei gemist. Dat is in totaal 10 procent. Op een nationaal product van 600 miljard is dat 

60 miljard op jaarbasis, terwijl de kosten van zorg en andere uitgaven wel gewoon doorgroeien. Zestig miljard 

op jaarbasis, daar schrik je behoorlijk van. Geen stapje terug, maar een smak onderuit zijn we gegaan en het 

kost nog jaren voordat we daar weer bovenop zijn. 

Ten slotte: bij het gevecht om de compensatie van de aardbevingsschade hebben PvdA-politici in Groningen 

een belangrijke, invloedrijke rol gespeeld. Ik hoop dat de kiezer daar wat van gemerkt heeft. We weten dat 

onze mensen hun uiterste best doen om ook voor Oost-Groningen het tij nog te doen keren met een goede 

regeling voor de sociale werkvoorziening. Ik hoop dat Den Haag nog voor 19 maart een daad stelt om het 

sombere scenario te keren 

Hans Bellers - afdelingsvoorzitter   

 

4. EVEN VOORSTELLEN: JENNY LEENMAN 

Dag allemaal, 

Mijn naam is Jenny Leenman. Ik ben 43, getrouwd en heb drie zonen (15, 13 en 11 jaar). 

Sinds kort ben ik toegevoegd aan het Ombudsteam van de PvdA-Stadskanaal. Ik wilde altijd al wat actiever zijn 

binnen de partij. Want je kunt wel van alles van iets vinden, maar dan moet je er ook daadwerkelijk iets doen. 

Op 23 januari heb ik kennisgemaakt met de dames van het Ombudsteam. De bevlogenheid en passie straalde er 

van af. Ik werd daar erg enthousiast van. 

Zelf heb ik twintig jaar voor de gemeente Stadskanaal gewerkt, met veel plezier, als consulent Inkomen, Sociale 

Zaken. Ik hoop het Ombudsteam daarom met name te kunnen ondersteunen in de wet- en regelgeving met 

betrekking tot de mensen die het met minder moeten doen. Het zou fijn zijn als ik van toegevoegde waarde zou 

kunnen zijn. 

Verder ga ik samen met een aantal partijgenoten aan de slag om te kijken of we de jongeren wat meer kunnen 

betrekken bij onze partij. Wat zijn hun wensen? Wat vinden ze belangrijk? 

Tot zover – we komen elkaar vast wel eens tegen. 

Jenny Leenman 

 

5. WEER GEZAMENLIJKE 1-MEIVIERING 

Voor de derde achtereenvolgende keer houden de PvdA-afdelingen in Bellingwedde, Vlagtwedde en 

Stadskanaal een gezamenlijke 1-meiviering. Er wordt nog aan het programma gewerkt, maar het volgende kunt 

u alvast in uw agenda noteren: 

Datum – 1 mei 2014 - Aanvang – 19.30 uur 

Plaats – De Gelegenheid (v/h Hotel Platen), Kruisstraat 1, Musselkanaal 

Het 1-meicomité 



6a. EINDE AAN KONVOOIVAART 

Een jaar geleden besloot de raad tot brug- en sluisbediening voor de recreatievaart ook op zondag. Om de 

totale kosten gelijk te houden, werd ook besloten konvooivaart in te voeren. Maar in de loop van vorig jaar 

bleek dat dit geen gelukkige keuze was. Er kwam veel kritiek op. Daarom heeft de raad in januari besloten de 

konvooivaart in de periode van mei tot en met augustus weer af te schaffen. Om de kosten in de hand te 

houden, werd ook voorgesteld een streep te zetten door de bediening op zondag in de maanden mei en 

september. Wij waren het niet eens met het stopzetten van de zondagbediening in mei, omdat er dan een 

behoorlijk aantal vaarbewegingen is. De meerderheid van de raad schaarde zich achter ons. De extra kosten 

(6.350 euro) vinden wij verdedigbaar vanwege het grote aantal boten en onze focus op toerisme. 

 

6b. FIETSERS TUSSEN WAL EN SCHIP 

De behandeling van het afschaffen van de konvooivaart hebben we aangegrepen om het college te wijzen op 

de soms gevaarlijke situaties bij fiets- en voetgangersbruggen. Daarvan worden de slagbomen vaak niet 

gesloten als er boten passeren. Daardoor kunnen fietsers en voetgangers dus letterlijk tussen wal en schip 

raken. Het college zegde toe dit te bespreken met Wedeka, dat de bediening uitvoert. 

Egbert Hofstra 

 

7. ‘GEHANDICAPTENVERVOER VOOR VELEN ONBETAALBAAR’ 

Op 28 januari bracht een delegatie van OSOS (Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Stadskanaal) een 

bezoek aan de fractie. Verschillende onderwerpen kwamen aan de orde, zoals zaken die betrekking hebben op 

de verkeersveiligheid en bewegwijzering, de hoge kosten voor taxivervoer voor gehandicapten en de stille 

armoede onder ouderen. Wat betreft de verkeersveiligheid: wij zullen de knelpunten bespreken met de 

betrokken wethouder. Het tarief voor taxivervoer voor gehandicapten is volgens de heer Sandker van OSOS 

gestegen van 18 naar 29 cent per kilometer. Voor veel ouderen wordt het vervoer daardoor onbetaalbaar. Dit 

probleem is onderkend – er ligt inmiddels een vraag bij het college waarom de tarieven in Stadskanaal hoger 

zijn dan in omliggende gemeenten. Zodra hier meer over te melden is, zullen we weer contact opnemen met 

OSOS. Ten slotte wisselden we van gedachten over de armoede onder de ouderen. Al jaren wordt het pensioen 

nagenoeg bevroren, terwijl het levensonderhoud steeds meer gaat kosten. Wij delen de mening dat het 

belangrijk is dat ook ouderen kunnen blijven meedoen aan het sociale leven. Maar wanneer mensen in bezit 

zijn van een eigen woning (en dus hun kapitaal in stenen zit) kunnen zij geen gebruikmaken van gemeentelijke 

faciliteiten zoals het sociaal participatiefonds. We zullen de voorbeelden, die de leden van OSOS hebben 

geschetst, meenemen bij de behandeling van het armoedebeleid. En ook hierover zullen we met OSOS in 

contact blijven. 

Monique Kroom  

 

8. BESTEMMINGSPLAN CERESWIJK EN DIDELDOM 

Tijdens de raad van 27 januari kwam het conceptbestemmingsplan Cereswijk en Dideldom aan de orde. Dit 

plan maakt het onder meer mogelijk een bedrijfje aan huis te beginnen. Verder is er in geregeld dat het 

Ceresmeer, waarin Philips in de jaren zestig en zeventig vaten met dubieus afval dumpte, wordt gedempt. Ook 

een prima ontwikkeling. Er bleef bij ons eigenlijk één aandachtspunt over, namelijk de plannen voor rond de 

watertoren. Onderdeel daarvan is ruimte te creëren voor drie woon/werkkavels. Dit is problematisch, omdat 

dit gebied binnen de geluidscontour valt van de industrie in de buurt van de watertoren. Zouden we de 

geluidscontour aanpassen, dan zouden de uitbreidingsmogelijkheden van de industrie daar in het gedrang 

komen. Dit vonden wij onwenselijk. 

Het is natuurlijk in de praktijk zo dat woningen aan de Oosterstraat ook in de geluidscontour vallen en dat het 

toch met de feitelijke geluidsoverlast daar wel mee lijkt te vallen. Daarom hebben we verschillende suggesties 

aangedragen om via creatieve oplossingen de ontwikkeling van de drie woon/werkkavels toch mogelijk te 

maken. Maar zonder resultaat. De raad ging akkoord met het voorstel van het college. 

Egbert Hofstra 

 

9. GEVAARLIJKE VERKEERSSITUATIES 

Wij hebben het college gevraagd aandacht te schenken aan twee verkeerssituaties die als onveilig worden 

ervaren. De ene betreft de bocht waar de Ceresstraat overgaat in de Schoolstraat op de grens van Stadskanaal 

en Musselkanaal. Deze bocht wordt als erg krap ervaren, vooral wanneer bijvoorbeeld en bus en een 

vrachtwagen elkaar daar moeten passeren. Het tweede geval betreft de situatie rond de spoorovergang 

Spoorsingel/Stadswijk. Hier betreffen de klachten een gebrek aan zicht. 

Egbert Hofstra 



10. ‘BEZORGDHEID OVER ROL SOCIAAL NETWERK’ 

Op 13 januari heeft de fractie op uitnodiging van NOVO een werkbezoek gebracht aan de vestiging 

Drouwenerhof in Stadskanaal. Dat is een locatie waar 25 cliënten met een verstandelijke beperking wonen, 

samen met een even groot aantal zelfstandig wonende senioren. Er is dagbesteding mogelijk op de locatie en 

een aantal cliënten is dagelijks elders aan het werk, bijvoorbeeld in Parkheem. 

Het bezoek stond vooral in het teken van de naderende decentralisatie van de AWBZ, waarbij een aantal 

onderdelen van de AWBZ verhuist naar de WMO. Voor NOVO betekent dit samenwerking zoeken met andere 

instellingen, zoals Welstad, Sprank, De Zijlen en Philadelphia. Er is vooral bezorgdheid over de rol die het 

sociaal netwerk van de cliënten moet gaan spelen in de nieuwe situatie waarbij ondersteuning vanuit de WMO 

moet worden geregeld. In eerste instantie zou dat netwerk meer hulp en begeleiding moeten bieden. Maar 

voor veel cliënten met een zorgzwaartepakket 3 is dit netwerk onvoldoende. Zonder stevige begeleiding zal 

deze groep ernstig in de problemen kunnen raken. Het overleg dat nu gevoerd wordt heeft duidelijk gemaakt 

dat alle partijen de noodzaak onderkennen om tot nauwe samenwerking te komen. 

Op dit moment is er een initiatief om cliënten een rol te geven in het op orde houden van de wijk. Hierbij wordt 

gedacht aan onderhoud aan en het schoon houden van het Julianapark of sneeuwruimen. Met andere 

woorden: cliënten kunnen worden betrokken bij het functioneren van sociale wijkteams. 

De directe toekomst wordt met zorg tegemoet gezien: onzekerheid over de precieze situatie in 2015 maakt de 

voorbereiding op de decentralisatie zeer lastig. 

Francis Boen 

 

11. ‘HET GAAT ER MINDER UIT ZIEN DAN HET GEVAL WAS’ 

Al eerder heeft de raad besloten te bezuinigen op groen (beplanting) en grijs (straten en trottoirs). In de raad 

van januari kwamen de gevolgen van die bezuinigingen aan de orde. Het is in elk geval duidelijk dat het er 

helaas minder mooi gaat uit zien dan het geval was. Voor 40 procent van de oppervlakte geldt straks namelijk 

één kwaliteitsniveau lager. 

In het stuk wordt genoemd dat we minder preventief en meer curatief onderhoud aan wegen gaan plegen. In 

simpele bewoordingen: minder vaak de slijtlaag vervangen en vaker alleen de gaten in het wegdek vullen. We 

konden ons daar in vinden, maar hebben er wel op aangedwongen dat vanwege de veiligheid die gaten dan wel 

zo snel mogelijk moeten worden gedicht. 

Verder hebben we nog aangegeven dat het soms wel erg lang duurt voordat kapotte lantaarnpalenlampen 

worden vervangen. Met het oog op de veiligheid geen goede zaak. De wethouder erkende het probleem en zei 

dat hij is gesprek is met de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de vervanging. Het collegevoorstel werd 

unaniem aangenomen. 

Egbert Hofstra 

 

12. BEZOEK AAN DE WIJKRAAD CERESDORP 

Naar aanleiding van het bericht dat de basisschool De Meander aan het einde van het huidige schooljaar gaat 

sluiten, stuurde de wijkraad een brandbrief aan B en W en de raad. Daarop zijn wij een gesprek met de 

wijkraad aangegaan. 

Behalve het sluiten van de school spelen ook andere zaken waar men zich zorgen over maakt, bleek in dat 

gesprek. Als eerste komt de taalontwikkeling bij de peuters aan de orde. Omdat de kosten voor de 

peuterspeelzaal zijn gestegen, maken minder ouders gebruik van deze faciliteit waardoor taalachterstand bij de 

kleintjes kan ontstaan. Een andere zorg betreft de politie. Over de politie is men in het algemeen niet zo 

tevreden. We beloven hier verder achteraan te gaan. 

Verder worden we bijgepraat over het wonen en de leefbaarheid in de wijk. Er is weinig doorstroming omdat 

veel huurders hun woning kopen. Daardoor is er nauwelijks sprake meer van verjonging. Het isolatieproject van 

Lefier was, zo wordt ons verteld, een flop, maar uiteindelijk zijn de woningen nageïsoleerd en nu is men 

tevreden. En tot slot maakt de wijkraad zich zorgen over de mogelijke plaatsing van windmolens net over de 

grens met Drenthe. Van onze kant informeren wij de wijkraad over de actuele stand van zaken wat betreft de 

windmolens. 

Monique Kroom 

 

13. SUBSIDIE VERRASSEND STADSKANAAL/GO SPORTS 

Eind vorig jaar werd de fractie onaangenaam verrast door het besluit van wethouder Hamster (ChristenUnie) 

om de subsidie voor het tweejaarlijkse evenement Verrassend Stadskanaal stop te zetten. Hierop gaf de 

organisatie van de evenementen aan de boel voor 2014 af te moeten gelasten. Beide evenementen blijken 

namelijk zo verweven dat ook Go Sport, waarvoor nog wel geld was, geen doorgang kon vinden. Onze fractie 



wilde de evenementen in de benen houden en heeft dan ook tijdens de raadsvergadering aan de bel getrokken 

met als doel: beide evenementen moeten in 2014 doorgaan. Na een schorsing bleek dat de raad unaniem 

bereid was alsnog een subsidie beschikbaar te stellen. Weliswaar minder dan voor de editie van 2012, maar dit 

is ook redelijk gezien de bezuinigingen. Uiteindelijk resultaat: beide evenementen gaan dit jaar door! 

Egbert Hofstra 

 

14. AFTRAP RAADSVERKIEZINGEN 2014 

Op 20 december is in Hotel Faber in Hoogezand door het PvdA-gewest Groningen het startschot gegeven voor 

de campagne voor de raadsverkiezingen op 19 maart. Een geslaagde avond waar campagnemanager Pieter 

Paul Slikker ons een hart onder de riem stak, maar waar vooral oud-partijleider Wouter Bos met zijn verhaal de 

show stal. Om een geslaagde campagne te voeren, heb je natuurlijk veel en enthousiaste partijleden nodig. 

Zichtbaar op straat tot het allerlaatste moment. Wat mij ook is bijgebleven, zijn de woorden: ,,Blijf dicht bij 

jezelf en verloochen niet het landelijke beleid, maar leg het uit.’’ 

De boeiende avond werd afgesloten met de quiz Petje op, petje af. Ons kersverse lid Nicolette Jansingh uit 

Stadskanaal won. Dit geeft vertrouwen in de toekomst; we hopen haar nog vaak te mogen begroeten. 

Monique Kroom  

 

15. ‘ENERGIEBELEID MAG AMBITIEUZER’ 

Duurzame energie en energiebesparing blijven voor ons een belangrijk thema. Zelfs in crisistijd zijn de 

olieprijzen nog steeds erg hoog. Olie wordt ook nooit meer zo goedkoop als het was. Bovendien speelt er het 

probleem van klimaatverandering door de CO2-uitstoot. Bij de discussie over de herijking van de gemeentelijke 

nota duurzame energie en energiebesparing hebben we aangegeven dat het wel wat ambitieuzer en gedurfder 

had mogelijk zijn. De nieuwe nota is een stap in de goede richting, maar ze enthousiasmeert niet. 

Zo valt de animo voor de duurzaamheidslening tegen. Er zijn tot nu toe slechts tien aanvragen goedgekeurd. 

Ook hebben we aangekaart zeer terughoudend om te gaan met biovergisters, mede gezien de problemen met 

de vergister in Stadskanaal-Noord. In de nota was ook een plan opgenomen om elektrische fietsen aan te 

schaffen en laadpalen voor fietsen in het centrum te plaatsen. Wij konden ons hier niet in vinden en hebben 

het college verzocht dit te schrappen. Het gaat hier immers om gewone dienstvoering en daar is het 

duurzaamheidsbudget niet voor bedoeld. Bovendien is een gewone fiets natuurlijk nog zuiniger, want die 

gebruikt alleen spierkracht. Een meerderheid van de raad had ook deze mening en de wethouder trok daarop 

dit deel van de nota in. 

Wel positief vonden we het voornemen om een energieconsortium op te richten. Volgens ons kan op deze 

manier het onze inwoners een stuk gemakkelijker worden gemaakt om te investeren in duurzame energie voor 

hun woning. Ten slotte vonden we de bouw van energieneutrale woningen in Musselkanaal een goed idee. Dit 

project springt in het oog en heeft direct een positief effect op de energiebesparing. Dat betekent langere 

woonlasten. Alles overwegende hebben we dus ingestemd met deze nieuwe nota. 

Egbert Hofstra 

 

16. VERSTERKING VAN DE BERMEN 

In de raad van december vorig jaar kwam het voorstel aan bod om de bermen van de Noorder Kanaalweg te 

verbreden. Dit naar aanleiding van een vraag uit de raad om de verkeerssituatie op en rond de Noorder 

Kanaalweg te onderzoeken omdat het gebruik van deze weg is toegenomen na de sluiting van de aansluiting 

Onstwedde op de N366. 

Omdat er geen schot zit in de ontwikkeling van het hippisch recreatiepark is er op dit moment geen geld voor 

een verbreding van de weg. Wel worden de bermen van deze weg en andere probleemwegen verhard. 

Hiervoor is een provinciale subsidie van een half miljoen euro beschikbaar. De gemeente moet echter zelf ook 

een half miljoen ophoesten. Dit bedrag moet komen uit een verlaging van de bezuiniging op wegen. Deze 

financiering vinden wij dubieus. Ook de wethouder sprak van ‘een bijzondere constructie’. 

Wij hebben toch met het voorstel ingestemd omdat de verkeersveiligheid hier in het geding is. Maar mocht 

straks blijken dat de bezuiniging leidt tot voor ons onaanvaardbare gevolgen, dan zullen we op dit voorstel 

terugkomen. Enkele dagen voor het verschijnen van deze Nieuwsbrief werd bekend dat er toch weer schot zit 

in de ontwikkeling van het hippisch park. We houden dus de vinger aan de pols. 

Egbert Hofstra 

 

17. HERINRICHTING CENTRUM MUSSELKANAAL 

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2013 stond ook de invulling van de openbare ruimte in het centrum 

van Musselkanaal op de agenda. In maart wordt de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) geopend 



waar De Kameleon en de bibliotheek zijn ondergebracht. Dit voorstel ging over de invulling van het terrein dat 

vrijkomt na de sloop van de oude panden van Kameleon en bieb. Wij zijn heel positief over dit plan; het geeft 

het centrum van Musselkanaal een mooie impuls. Zo komt er ruimte voor optredens op een overdekt podium 

dat ook aan de zijkanten gesloten kan worden, een veldje waar meerdere sporten beoefend kunnen worden en 

een wandel- en verblijfsgebied. Kortom, een belangrijke oppepper voor het centrum van Musselkanaal. 

Egbert Hofstra 

  

 


