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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 campagneteam@pvda-stadskanaal.nl.

Donaties1: rekeningnummer NL96 RABO 0119 4992 23 t.n.v. PVDA AFD STADSKANAAL te Stadskanaal

Contact
Voorzitter bestuur: voorzitter@pvda-stadskanaal.nl / 0599-615 990
Secretaris bestuur: secretaris@pvda-stadskanaal.nl   / 06 – 5254 7794
Ledenadministratie: ledenadministratie@pvda-stadskanaal.nl 
Voorzitter fractie: egberthofstra@pvda-stadskanaal.nl / 06 – 1010 0185
Secretaris fractie: grietjeschipper@pvda-stadskanaal.nl 
Ombudsteam: ombudsteam@pvda-stadskanaal.nl / 06-1183 9166
Campagneteam: campagneteam@pvda-stadskanaal.nl
Twitter: www.twitter.com/pvdastadskanaal

Thermometer
# leden: 145 
# belangstellenden: 154

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

Omdat de raadsvergadering van april is geschrapt (geen agendapunten) 
verschijnt de volgende Nieuwsbrief begin juni.

Uitnodiging 1-mei viering
De afdelingen Stadskanaal, Vlagtwedde, Bellingwedde en Borger-Odoorn vieren dit 
jaar samen de Dag van de Arbeid. Alle leden zijn van harte welkom op vrijdag 1 mei
vanaf 20:00u (zaal open om 19:30u) in De Gelegenheid te Musselkanaal (Kruisstraat 
1, aan de Ijzeren Klap). Minister van Buitenlandse Handel Lilianne Ploumen en oud-
staatssecretaris Siepie de Jong komen spreken en de muzikale omlijsting is in 
handen van Groningen Erwin de Vries. 

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.
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Ingezonden poster 
Onderstaande poster werd ons toegezonden door Piebe van Boon, oud-
fractievoorzitter en oud-bestuursvoorzitter van onze afdeling. Het is een 1 mei-
affiche uit 1895 met leuzen als 'Productie voor gebruik, niet voor winst' en 'Hoop in 
werk, plezier in vrije tijd'. Een aantal van de leuzen die hier staan afgebeeld zijn 
tegenwoordig, helaas, weer erg actueel.  

Het bestuur van de afdeling wenst u allen een fijne 1 mei toe en hoopt u tijdens
de 1 meiviering te mogen begroeten in De Gelegenheid. 



1. PvdA-kiezers bedankt!
De uitslag van de Statenverkiezingen had niet de uitkomst waar wij als PvdA-leden 
op hadden gehoopt. De uitslag was zelfs dramatisch te noemen. Wij als afdeling 
Stadskanaal hebben al het mogelijke gedaan om de kiezers in onze gemeente er 
van te overtuigen dat een stem op de PvdA een stem op een sterk en sociaal 
Groningen zou zijn. Onze inspanningen hebben echter niet mogen baten. Sterker 
nog: in onze gemeente hebben we niet meer dan ruim 1.300 stemmen gehaald, een
dieptepunt.
Als afdeling en als Campagneteam kijk je na de uitslag direct naar mogelijke 
oorzaken. Faalden onze gedeputeerden? Faalden onze Statenleden? Heeft de 
provinciale PvdA geen resultaten geboekt? En zo zijn er nog veel vragen die wij ons 
stellen om mogelijke oorzaken te vinden. En als antwoord op bovenstaande vragen 
vul ik een duidelijke NEE in. Natuurlijk moet je compromissen sluiten in een 
college en natuurlijk haal je niet alle punten uit je verkiezingsprogramma binnen. 
Maar toch heeft de provinciale PvdA duidelijke resultaten geboekt. Maar zijn de 
inwoners hiervan overtuigd? Blijkbaar dus niet. Het heeft de PvdA gewoon moeite 
gekost om haar successen te vieren en kenbaar te maken. Dit moet de volgende 
keer anders. Te beginnen met de komende verkiezingen voor een nieuwe Tweede 
Kamer en de daarop volgende gemeenteraadsverkiezingen. Wij moeten de inwoners
ervan overtuigen dat de PvdA bestuursverantwoordelijkheid wil dragen, ook in 
moeilijke tijden.
Wat ook een grote rol heeft gespeeld, is het landelijke beleid. Daarmee bedoel ik 
vooral de samenwerking met de VVD. Veel mensen herkennen de PvdA niet meer als
de partij die de publieke sector, zoals bijvoorbeeld de zorg, een warm hart 
toedraagt. Terwijl dit natuurlijk niet helemaal zo is. Maar het is wel het gevoel van 
de mensen.
Samenvattend: er is nog een hoop te doen om de verloren stemmers weer terug te 
krijgen. Bij dezen wil ik in ieder geval alle PvdA-stemmers bedanken en een 
enorme dankzegging voor die leden die de campagne actief hebben ondersteund. 
Rest mij nog om de SP, D66 en Groninger Belang te feliciteren met hun overwinning 
en ik wil hen succes wensen met het waarmaken en het inlossen van hun 
verkiezingsbeloften!

Erik van der Vlag, voorzitter PvdA Stadskanaal

2. Een niet-gelezen boek beoordelen
Als reactie op bovenstaande bijdrage van Erik: Winston Churchill noemde de 
democratie de slechtste staatsvorm ‘op alle andere na die beproefd zijn’. 
Verkiezingen zijn misschien wel de slechtste onderdelen daarvan. Want het is 
eigenlijk als vragen aan heel veel mensen een oordeel te geven over een boek dat 
ze niet gelezen hebben.
Jan Chris de Boer



3. PvdA ondanks verlies toch in Dagelijks Bestuur waterschap
De PvdA blijft de tweede partij in het bestuur van Waterschap Hunze en Aa’s. De 
partij heeft ongeveer 22.000 stemmen gehaald. Dit is goed voor een dikke twee 
zetels van de in totaal zestien die er te verdelen waren. Nog eens zeven zetels zijn
zogenaamde geborgde zetels voor belangengroeperingen. Hiervan neemt de LTO 
vier in, de Kamer van Koophandel twee en het Boswezen één.
De opkomst was hoog doordat deze verkiezingen samenvielen met die voor de 
Staten. Helaas hadden we te weinig stemmen om voor een restzetel in aanmerking 
te komen, waardoor we dus een zetel hebben verloren en ondergetekende niet 
gekozen is in het Algemeen Bestuur.
Desondanks is onze partij erin geslaagd een zetel in het Dagelijks Bestuur te 
nemen. Dit is vergelijkbaar met een wethouder of gedeputeerde. Namens onze 
partij zal Wim Koeneman uit Hoogezand-Sappemeer deze zetel innemen. De andere
leden van het Dagelijks Bestuur zijn Jakob Bartelds (geborgd, LTO), Wiebe van der 
Ploeg (Water Natuurlijk), Hilbrand Sinnema (CDA) en Harm Kupers (secretaris-
directeur).
Ik wil alle PvdA-stemmers van harte bedanken en met name diegenen die een 
voorkeurstem op mij hebben uitgebracht. Dit waren er liefst 1.519.

Egbert Hofstra 

4. Philipsterrein wordt opgeknapt
De kranten stonden er al vol van: het Philipsterrein wordt gesaneerd en zoals dat 
netjes heet, gerevitaliseerd. We kunnen dus ook zeggen dat het terrein weer nieuw
leven wordt ingeblazen. Alleen de gemeenteraad moest er nog een klap op geven 
en dat is op 23 maart gebeurd. Onder de naam Mercurius Business Park zullen 
regionale bedrijven (onder meer Krans en Hoornstra) de zaak gaan aanpakken. Niet
alleen de gemeente doet hiervoor een flinke duit in het zakje, ook de provincie 
draagt haar steentje bij. Het opknappen van de vervuilde grond en de sloop van de 
opstallen zal wel enige tijd in beslag nemen. En in hoeverre deze locatie vervuild 
is, is nog niet goed te overzien. Dat is een extra risico voor de gemeente. De kosten
van deze risico’s komen volledig ten laste van Stadskanaal. Alle fracties drongen er 
bij het college dan ook op aan de vinger aan de pols te houden en ons volledig op 
de hoogte te houden.
Omdat in het raadsvoorstel opnieuw gesproken wordt over de stationslocatie, 
roepen wij de raadsvergadering van 16 december 2013 in herinnering. De Wijkvisie 
Parkwijk stond toen op de agenda. Tijdens de behandeling van dit onderwerp is de 
keuze voor de stationslocatie al ter sprake gekomen. De raad, ook onze fractie, 
heeft toen gevraagd goed te onderzoeken welke locatie de beste optie is voor het 
treinstation. Dat onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden. De portefeuillehouder, 
burgemeester Galama, zegde nu toe dat wanneer besloten wordt de passagierstrein
ook naar Stadskanaal gaat rijden dit onderzoek wordt gestart. De raad is 



eensgezind. Niet alleen wat het voorstel voor het Mercurius Business Park betreft, 
maar ook wat betreft de blijvende herinnering. Een schoorsteen is volgens de raad 
niet voldoende. We denken eerder aan het behouden van het Mercurius 
tegeltableau en het zoeken naar een goed onderkomen van het Philipsmuseum.

Monique Kroom  

5. Gemeenten bezuinigen te veel op WMO
Gemeenten bezuinigen veel meer dan nodig op de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO). Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente.
Er wordt gemiddeld 22 procent bezuinigd, terwijl gemeenten ‘slechts’ 11 procent 
minder geld krijgen van het Rijk. Daarnaast lopen de tarieven, die gemeenten sinds
begin dit jaar hanteren, flink uiteen.
Het WMO-onderzoek is verricht door hoogleraar inkoopmanagement Jan Telgen en 
onderzoeker Niels Uenk. Telgen en Uenk vinden het opvallend dat gemeenten dit 
jaar veel meer bezuinigen dan strikt noodzakelijk. Gemeenten geven aan dat zij 
met veel nieuwe kosten worden geconfronteerd, zoals sociale wijkteams, 
organisatiekosten en ICT.
Hiermee kunnen echter de grote verschillen tussen gemeenten niet worden 
verklaard, aldus de onderzoekers. Zij zeggen dat elke gemeente ‘ongeveer in 
hetzelfde schuitje’ zit. Uenk: ,,Het lijkt erop dat de ene gemeente te simpelweg 
behoudender is dan de andere.’’
Bij gemeenten die in het kader van de WMO 2015 producten hebben ingekocht die 
ook onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bestonden, lopen de 
kortingen uiteen van 10 tot 30 procent. Uenk: ,,De korting bij de ‘zuinigste’ 
gemeente is dus drie keer zo hoog als bij de meeste gemeenten. Hij noemt dit 
‘schrikbarend’.
Dagblad van het Noorden, 25 maart 2015

6. Rozen van Hans Spekman voor oudste campaigner Hendrik Hadders (91)
Hij meldde zich spontaan aan bij het afdelingsbestuur. Of ie niet wat kon 
betekenen in de verkiezingscampagne. En zo gebeurde het dat Hendrik Harders 
(91) uit Stadskanaal de afgelopen zaterdagen tussen veel jongere partijgenoten op 
de markt stond om de mensen op te roepen bij de Statenverkiezing en de 
verkiezing voor het Waterschap Hunze en Aa’s op de PvdA te stemmen. ‘Zijn’ PvdA.
Harders’ initiatief bereikte ook de burelen van het partijbureau in Amsterdam. Voor
zover men daar na kon gaan, was hij de oudste campagnevoerder van de PvdA. 
Landelijk voorzitter Hans Spekman besloot daarop af te reizen naar Stadskanaal om
Harders in het zonnetje te zetten. Hij had naast complimenten en waarderende 
woorden een bos rozen en een taart voor Harders. Harders zelf: ,,’t Was niet nodig 
geweest, maar ik vond het wel een hele eer.’’



        

Harders is pas sinds kort geen onbekende meer voor de landelijke PvdA. Ruim een 
jaar geleden kreeg hij de Roos van Verdienste toegekend door de plaatselijke 
afdeling die landelijk politiek leider Diederik Samsom had gestrikt de 
onderscheiding uit te reiken. Hendrik Harders, derde in een arbeidersgezin van tien
kinderen, was op de lagere school een uitmuntende leerling. Toch moest hij op z’n 
13e aan de slag als landarbeiders, want het gezin had zijn inkomsten hard nodig. In 
zijn vrije tijd volgde Harders allerlei cursussen en werd uiteindelijk sociaal 
begeleider bij het Forensisch Psychiatrisch Centrum dr. S. van Mesdag in Groningen.
Daarnaast deed hij veel vrijwilligerswerk en is hij nu nog altijd actief voor  
Humanitas. ,,Daar heb ik het momenteel druk mee, vooral met in invullen van de 
belastingaangiften.’’ Samsom, tijdens de bijeenkomst van vorig jaar februari, 
toonde zich onder de indruk: ,,Ik heb uw levensloop gezien en als 42-jarig jochie 
ben ik daar stil van. Ik heb heel veel waardering voor wat u hebt gedaan!’’
Daar bleef het niet bij. De afgelopen maanden was Harders, lid van de PvdA sinds 
de oprichting op 9 februari 1946, regelmatig te zien op televisie in een spotje van 
de PvdA in de Uitzending voor Politieke Partijen.
Jan Chris de Boer

7. ‘Zet herstel niet op het spel’ verkeerde keuze van de PvdA
Het gaat weer beter met Nederland. Hoe profiteer je daarvan als regeringspartij? 
Ronald Reagan wist dat wel. Hij maakte na vier jaar presidentschap het filmpje It’s
Morning Again in America. Daarin zie je dat er weer werd gebouwd en gewerkt in 
de VS, het optimisme was teruggekeerd in de jaren onder Reagan. Veel mensen 
werden er vrolijk en warm van.
Er wordt weer gebouwd en gewerkt in Nederland, zegt de PvdA. Het optimisme is 
terug. Maar ze heeft een waarschuwing: ‘Zet het herstel niet op het spel’. Is dat 
verstandig? Het komt een beetje als bangmakerij over – en daar houden veel 
kiezers niet van. Als intimidatie – als je geen PvdA stemt, geen verder herstel. Je 
weet bovendien dat de PvdA in de penarie zit, dus zo’n dreigement komt toch ook 
als paniekvoetbal over, als een zwaktebod. En zo verdwijnt de optimistische flow 
uit de PvdA-boodschap – word je er niet warm van.



Tip voor de volgende keer: zeg dat het veel beter gaat, benadruk een paar typische
PvdA-punten waarvoor je hebt gevochten en die je hebt gerealiseerd. Hou het 
daarbij – laat de kiezer zelf de consequentie trekken.
Hans de Bruijn in de rubriek Framing in dagblad Trouw, 28 maart 2015

8. Steeds meer zonneparken in Nederland
In steeds meer Nederlandse gemeenten verschijnen zonneparken met een grootte 
van tientallen voetbalvelden. De komende tijd komen er op 28 plekken parken met 
vaak duizenden panelen op de grond. Dat blijkt uit gegevens van de organisatie die 
de subsidie verstrekt.
Het plaatsen van panelen op de grond is een nieuwe trend. Tot nu toe werden ze 
vooral gelegd op daken van bedrijven, scholen of sporthallen. Er wordt vaak 
gekozen voor grondparken door aantrekkelijke subsidieregelingen. Een andere 
reden is dat veel gemeenten lege of oude bedrijfsterreinen een nieuwe 
bestemming willen geven.
Teletekst, 4 april 2015

9. Zonne-energie heeft de toekomst, maar Nederland is te vol
Zonne-energie heeft de toekomst, zeggen energie-experts. Maar voor Nederland 
heeft die toekomst beperkingen, verwacht Peter Paul Weeda van energiebedrijf 
Eneco. Het is hier te vol.
Het ritselt in Nederland van de plannen voor zonneparken. Er zijn volop grote 
projecten voor de opwekking van zonne-energie in ontwikkeling. Onder meer op 
Ameland, in Nijmegen, Zwolle, Hengelo, Assen en Groningen lopen initiatiefnemers
zich warm. Het helpt dat de overheid met een pot subsidiegeld rammelt.
In Emmen werd afgelopen maand een plan gelanceerd voor 90.000 zonnepanelen in
het tuinbouwgebied Rundedal. Dit park, met een oppervlakte van 38 
voetbalvelden, zou 11 megawatt aan stroom kunnen gaan leveren.
Maar, het zijn nog vooral ideeën. In Nederland zijn er maar drie zonneparken die 
echt produceren. Het grootste is dat bij Azewijn, tussen ’s Heerenberg en Ulft in 
Gelderland. Dit park van 8 hectare levert sinds 2011 zonnestroom uit 36.000 
panelen. Het piekvermogen is 1,6 megawatt, dat komt in de buurt van de 
opbrengst van één (vrij kleine) windturbine.
Trouw, 2 april 2015

10. Discussie over windmolens is merkwaardig
Het is toch een merkwaardige discussie, die over windmolen. Zowel de discussie 
onder de betrokken burgers als die in de politiek. Vrijwel altijd gaat het over de 
invloed van windmolens op het landschap (heel belangrijk!), maar nauwelijks over 
de gegevens waarop het Energieakkoord is vastgesteld en of de in het verleden 
vastgestelde normen wel met de tijd zijn meegegroeid. Beter gezegd: of ze nog 
wel actueel zijn. Want als je het nader beschouwt is de basis van al het gedoe rond
windmolens het Energieakkoord. Een akkoord gebaseerd op oude gegevens. In feite
zouden wij daarom terug moeten naar de basis van de akkoord en die moeten 
toetsen aan de actuele ontwikkelingen. Martin Sommer schreef hierover een 
uitstekend opiniestuk in de Volkskrant (21 februari 2015). Hij stelt dat wij in de 
toekomst eerder te veel dan te weinig energie zullen hebben, hierbij ondersteund 



door onder meer het Centraal Plan Bureau (CPB) en het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL). Deze instanties stellen dat elke uitbreiding van de 
productiecapaciteit door middel van windmolens verliesgevend zal zijn en dat de 
burger straks, via zijn energierekening, het gat zal moeten dichten tussen de lage 
energieprijzen en de hoge productiekosten. Ze pleiten om die reden voor uitstel 
van de bouw van windmolens.
Wij leven in Europa. Ik ben het eens met de mensen die pleiten voor het 
gebruikmaken van bijvoorbeeld de offshore windparken van andere Europese 
landen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van het windpotentieel in Schotland en
de hydro-energie uit Noorwegen. Als wij alle windparken op de Noordzee nu eens 
met elkaar verbinden, dan krijgen wij een gigantisch productie- en handelsgebied 
in duurzame energie. Tel daarbij nog eens de steeds grotere energieopbrengsten 
via zonnepanelen en het gebruik van eb en vloed voor energiewinning.
Voor mij is het een vraag waarom wij ons niet aansluiten bij dit netwerk en 
investeren in de Noordzee en andere duurzame energievormen in plaats van de 
landschappen te vernielen. Laten we onze energie in deze samenwerking stoppen!
Leo Ellermann

11. Binnenbocht Dr. Kinglaan aangepakt na aandringen PvdA
In de raad van 27 januari wees ik op de zeer slechte berm in de bocht van de Dr. 
Kinglaan ter hoogte van de Grutto en de Kievit. Inmiddels is die berm aangepakt. Er
speelde hier een aantal problemen. Er waren geulen ontstaan naast het wegdek 
doordat auto’s en vooral vrachtwagens de bocht te krap namen en daardoor een 
spoor in de berm veroorzaakten. Daar bleef vervolgen water in staan en kwam er 
ook veel modder op de weg die weer voor gladheid zorgde. De situatie werd van 
kwaad tot erger. Wethouder Plieger beloofde ons de situatie te onderzoeken. Dit 
heeft er nu dus toe geleid dat de berm is aangepakt. Ter ontwatering en verharding
zijn zogenoemde molgoten aangebracht. Daarmee moeten de problemen tot het 
verleden behoren.
Egbert Hofstra

12. Bureaucratie, wat mag dat kosten?
We leven in een wereld van regels en regeltjes. Geld wordt verspild aan 
administratieve handelingen. En waarom? Omdat een klein percentage van de 
burgers het misschien niet zo nauw neemt en er een slaatje probeert uit te slan. 
Natuurlijk is dat niet goed en moet dat ook serieus worden voorkomen. Maar om 
daarvoor een groot administratief apparaat op te tuigen om maar te voorkomen dat
mensen kunnen frauderen, is wel heel erg zonde van het geld. Op deze manier gaat
het geld niet naar zorg of mensen die hulp nodig hebben, maar wordt het omgezet 
in administratieve uren of extra controlemaatregelen.
Vanaf 1 januari dit jaar ontvangen mensen hun Persoonsgebonden Budget (PGB) via 
de Sociale Verzekeringsbank. Een extra schakel om te voorkomen dat geld niet bij 
de verkeerden terecht komt. Wordt dat hiermee voorkomen? Ik betwijfel het. Ook 
is besloten dat de huishoudelijke hulp komt te vervallen. Alleen zij die 
huishoudelijke hulp nodig hebben en deze hulp niet zelf kan betalen, kunnen na 
het zogenoemde keukentafelgesprek recht hebben op een voucher. Een soort 
tegoedbon om een deel van de kosten voor huishoudelijke hulp te compenseren. 



Zelf moet de zorgvrager, ook wel cliënt genoemd, een deel betalen. Maar het 
grootste deel wordt vergoed met deze tegoedbon.
De zorgverlener ontvangt de tegoedbon van de cliënt. De zorgverlener rekent met 
de cliënt de eigen bijdrage af en declareert bij de gemeente het bedrag van de 
tegoedbon. Allemaal administratieve handelingen die tijd en geld kosten. En 
waarom? Omdat circa 6 procent van de cliënten misschien zou hebben gerommeld 
en geld niet op de juiste manier is uitgegeven. Ik heb het niet uitgerekend, maar ik
krijg het gevoel dat deze constructie meer kost dan aan hulp wordt uitgegeven.
Deze maatregelen zijn, volgens mij, gebaseerd op angst en niet op vertrouwen. Nu 
de zorgtaken op het bordje van de gemeente zijn komen te liggen, kan er beter 
onderscheid gemaakt worden wie netjes de zaken op orde heeft en wie het niet zo 
nauw neemt. Laten we die laatste groep controleren en de rest met rust laten. Ik 
zou graag willen dat de kostbare middelen die we hebben goed besteed worden.
Monique Kroom

13. Bezoek stichting plaatselijk belang Alteveer in de Drijscheer
Op 4 maart j.l hebben Egbert, Monique en ik een bezoek gebracht aan stichting 
plaatselijk belang Alteveer. Vanuit de stichting waren Jenny Greven en Jacoba 
Breider vertegenwoordigd. Onder het genot van een kop koffie hebben we een 
kennismakingsrondje gedaan. Onderwerpen ter bespreking waren onder meer hun 
activiteiten van het vorig jaar, zoals het benefiet event, dit was ondanks het 
slechte weer een groot succes. Daarnaast vertelden beide dames over hun 
doelstelling voor dit jaar. Hun doelstelling is om de pijlen meer te richten op de 
grote groep ouderen en kinderen uit het dorp. Zo zullen er vaker activiteiten 
georganiseerd worden voor alleenstaanden en kinderen. Er werd tijdens de kerst 
2014 een gezellige middag voor alleenstaande 55+’ers georganiseerd en was er 
recent nog een kinderbingo. Naast het organiseren van activiteiten, zal de stichting
ook de recente ontwikkelingen m.b.t de nieuwe WMO volgen. Wat voor effect dit 
heeft op onze inwoners zal nog moeten blijken. Plaatselijk belang zegt voor de 
inwoners van Alteveer het aanspreekpunt te willen zijn als het gaat om het 
ondersteunen en wegwijs te maken met de nieuwe regeling. Ook zal plaatselijk 
belang de aandachtspunten die vermeld staan in de dorpsvisie Alteveer 
nauwlettend volgen en zal er geregeld contact zijn met de beleidsmedewerkers. Zo
is door de stichting een aantal keren bij de beleidsmedewerkers aan de bel 
getrokken om bermverhardingen aan enkele wegen in Alteveer te realiseren, dit 
zonder resultaat. In overleg met de stichting heb ik hierover navraag gedaan. De 
portefeuillehouder zegt in zijn reactie toe dat de bermverharding deze zomer 
gerealiseerd zal worden. We spreken af dat ik als raadslid het 
aanspreekpunt/vraagbaak zal zijn voor plaatselijk belang, waarbij ik me laat 
informeren, dit geldt uiteraard voor alle inwoners uit onze gemeente.

Theo Klinkhamer

Verder hebben we het gehad over de relatie Plaatselijk 
Belang, SMEA, ijsvereniging, handelsvereniging. Als fractie 
hebben we deze bijeenkomst als zeer prettig ervaren. Jenny 
en Jacoba vonden het een prima gesprek en voelen zich dan 
ook gehoord en gesteund in hun verhaal. In het najaar komen 
we weer bij elkaar.



14. NL Doet 

Patricia Timmerman

Tijdens NL Doet heeft een aantal leden van onze afdeling 
geholpen bij IVN in Stadskanaal. Deze organisatie zorgt 
voor natuur- en milieueducatie voor schooljeugd. Onder de
lentezon werd er samen met middelbare scholieren uit 
Stadskanaal geschoffeld, geschilderd en onkruid gewied. 
Uiteraard was er ook de mogelijkheid om met de leden van
IVN in gesprek te gaan over het werk dat zij verrichten. 
Jaarlijks komen grote aantallen scholieren voor lessen over
planten en kruiden naar het complex nabij het Pagedal, 
omdat theoretisch natuuronderwijs natuurlijk ondersteund
moet worden met praktijklessen.

15. Tjeerd van Dekken en Jan Vos bezoeken Stadskanaal 
Vrijdag 27 maart bezochten Tjeerd van Dekken en Jan Vos, Tweede Kamerleden 
voor de Partij van de Arbeid, de gemeente Stadskanaal. De lokale afdeling hield 
een rondetafeldebat waarbij met lokale ondernemers Guus Bruins (Treant 
Zorggroep), Klaas Jan Havinga (Centrum Winkeliers), Martin van der Leest (Sealteq)
en Edwin Postma (Pagedal) de toekomst van Stadskanaal als dorp werd besproken. 
Thema's als leegstand en krimp kwamen aan de orde, evenals sportfaciliteiten en 
toerisme. De invloed van windmolens in de Drentse Monden op de leefbaarheid in 
Stadskanaal werd een hot item, evenals de aanleg van een treinverbinding via 
Stadskanaal. Maatschappelijke betrokkenheid was hierin duidelijk zichtbaar. Men 
kwam tot de conclusie dat alle onderwerpen die van invloed zijn op de toekomst 
van Stadskanaal niet alleenstaand, maar gezamenlijk moeten worden aangepakt. 
Vervolgens was er een presentatie door oud-directeur Guus Bruins over het Refaja 
Ziekenhuis, als onderdeel van Treant Zorggroep. Hij gaf een inkijkje in de wijze 
waarop het streekziekenhuis basiszorg levert aan een verzorgingsgebied van 80.000
hulpvragers. Daarnaast is het Refaja Ziekenhuis ook één van de grootste werkgevers
uit de regio. Twee duidelijke redenen om trots op te mogen zijn. De zorgen die 
men heeft voor de gezondheid in de regio werden niet onder stoelen of banken 
gestoken. Zorgmijding is na invoering van het verplicht eigen risico aan de orde van
de dag. Een ander belangrijk punt blijkt de gezondheid van de mensen in onze 
regio, waarbij overgewicht en slechte gebitsverzorging bij kinderen steeds vaker 
voorkomende problemen zijn. 



Jan Vos (belast met o.a. Aardbevingenproblematiek en duurzame energie) bezocht 
's middags een presentatie van lokale ondernemers die een initiatief zijn gestart 
om te onderzoeken welke mogelijkheden een solarpark kan bieden als alternatief 
voor het windmolenpark dat in de Drentse Monden zou moeten worden geplaatst. 
Grootste struikelblok was het verschil in SDE+ subsidie tussen windmolens en 
zonnepanelen. De laatste zijn duurder voor de Rijksoverheid, omdat de kostprijs 
per KWh hoger is en er dus meer subsidie bijgelegd moet worden dan bij 
zonnepanelen. Tjeerd van Dekken (woordvoerder sport) werd door Edwin Postma 
geïnformeerd over meerdaagse (sport)evenementen die in het Pagedal worden 
georganiseerd, vanuit bijvoorbeeld de Stichting Nelli Cooman Games en de 
Disability Games Foundation. Zij bespraken de mogelijkheden voor de 
werkgelegenheid en economie in Stadskanaal tijdens dit soort evenementen. 
De heren konden ’s middags terugblikken op een interessante dag waarop 
innovatieve onderwerpen ter sprake kwamen. 
Patricia Timmerman / Egbert Hofstra

16. Gelezen
,,Bijklussen als parlementariër is niet verboden. Er zijn wel spelregels. Als de 
neveninkomsten meer dan 14 procent van het salaris bedragen, wordt de helft 
daarvan gekort op het inkomen. Kamerleden moeten hun activiteiten buitenshuis 
netjes laten registreren. Ook als dit onbetaald werd betreft. In het register van 
de Tweede Kamer staat bijvoorbeeld dat SP’er Harry van Bommel 
‘keerpuntcoördinator’ bij zwemvereniging De Meeuwen in Diemen is. Arno Rutte 
(VVD) is zanger van rock-‘n-roll band ‘Harige Harry and the ladyshavers’ 
(opbrengst ongeveer 300 euro per jaar). VVD’er Ard van der Steur, tot voor kort 
Kamerlid en nu minister, is mede-eigenaar van een weiland en heeft een (op 
afstand gezet) belang in Kaviaar Holding. Diederik Samsom (PvdA-leider) is 
stagiair bij thuiszorginstelling Careyn in Spijkenisse. Lutz Jacobi, het Friese 
boegbeeld van de PvdA, is lid van de klachtencommissie van SC Heerenveen. Haar 
beloning: een seizoenkaart. VVV-Kamerlid Helma Lodders, lid van een partij die 
vindt dat ‘windmolens op subsidie draaien’, is voor 30 procent eigenaar van een 
windturbine. In 2011 leverde dat nog 9.100 euro op; wat het sindsdien is, 
vermeldt het register niet. PVV’er Dion Graus is ‘dierenambassadeur’. 
Zelfbenoemd.’’
Uit de rubriek Plein 2 in Trouw, 1 april 2015

,,Pieter Cort van der Linden (1846-1935 – tot het aantreden van Mark Rutte -,,Ik 
voel me verwant met hem’’- de enige premier van VVD-huize) zou zich omdraaien 
in zijn graf bij het zien van Rutte’s liberalisme. Wie vandaag iets van Van der 
Linden leest, denkt waarschijnlijk dat hij een marxistisch pamflet in handen 
heeft. ‘Men is getuige geweest van de beursmanoeuvres, waardoor in korte jaren 
speculanten millioenen samenraapten’, schreef de liberaal in 1887. ‘Men heeft 
gezien hoe industriëlen en planters door lage loonen, door de armoede en ellende 
van duizenden arbeiders tot machtige kapitalisten zijn geworden. Op zulke wijze 
wordt in onzen tijd het gevoel van onrecht geprikkeld en levendig gehouden.’ ’’
Trouw, 28 maart 2015



,,Het liberalisme was in de negentiende eeuw nog een rebelse beweging. De 
noeste arbeid van de middenklasse werd voortdurend afgezet tegen het 
‘parasitisme’ van de kapitalist. Eenieder die nadacht over de groei van de 
welvaart werd getroffen, zo stelde Van der Linden vast, ‘door het feit dat vaak hij
die arbeidt, arm is, terwijl hij die ledig door het leven gaat zich baadt in 
overvloed.’ Liberalen raakten ervan doordrongen dat het ‘vrije spel van 
economische machten’ (lees: marktwerking) niet altijd even heilzaam was. Het 
laisser faire (de vrije hand laten) kon volgens Van der Linden zelfs ‘eene valsche 
leuze’ worden als het slechts werd ingezet om de status-quo te versterken. ‘Het 
bevordert niet de vrijheid, maar belemmert haar.’ ’’
Idem

,,Zolang het wantrouwen tegen de banken zo groot is en de financiële wereld zo 
fragiel, is er veel voor te zeggen om ABN Amro voorlopig in staatshanden te 
houden. De staat is een fijne aandeelhouder die niet uit is op het korte termijn 
gewin, maar vooral de lange termijn in de gaten houdt. Het geeft ABN Amro de 
kans om in alle rust aan een toekomstbestendige strategie te werken en het 
vertrouwen van het publiek te herwinnen. De schatkist, die miljarden heeft 
verloren aan de steun voor ABN Amro, kan zo ook mee profiteren van de winsten 
in de goede jaren en hoeft niet alleen op te draaien voor de schade als het 
misgaat. De investering in ABN Amro levert jaarlijks nu al een behoorlijk dividend 
op, 400 miljoen euro, 1,7 procent van de totale investering. Dat is meer dan de 
rente die de overheid betaalt op nieuwe obligaties. Het levert dus gewoon geld 
op. En de top van ABN Amro kan net zoveel blijven verdienen als nu. Zo kan 
Dijsselbloem nog jaren vooruit. Verkopen kan altijd nog.’’
Commentaar in de Volkskrant, 1 april 2015

,,Je kunt niet boos zijn op de banken én op de VVD stemmen. Dat is logisch 
onmogelijk.’’
Journalist en antropoloog Joris Luyendijk in de Volkskrant, 13 april 2015

,,Te lang is het beeld opgeroepen dat je met veel minder geld toch hetzelfde zou 
kunnen doen. Dat is niet het geval. De operatie decentralisering is ook een 
operatie versobering van de geboden overheidsvoorzieningen. Niet iedereen krijgt 
meer hetzelfde. We kunnen het gewoon niet meer betalen om alles uniform op te 
lossen.’’
Piet Hein Donner (vicepresident Raad van State) in de Volkskrant, 10 april 2015

,,Ik waarschuw vooral dat als er een probleem is in een gemeente, we niet moeten
vasthouden aan de reflex om dat in de Tweede Kamer op te lossen. Nee, die 
verantwoordelijkheid van de overheid ligt nu ook lokaal. De neiging is nog te vaak 
om bij een geschil in een gemeente de tegenbeweging in de Kamer in te zetten, 
door daar verhaal te gaan halen. Dat is gevaarlijk, want dan creëer je alleen maar
frustratie. En het einde van het liedje is dat voor een nationale oplossing ook de 
rekening nationaal wordt gepresenteerd.’’
Idem



,,Ik zou graag zien dat de partij zich opnieuw toelegde op oude basiszaken als 
verheffing en zorgen voor bestaanszekerheid van de verdrukten. Daar ben ik altijd
mee bezig geweest. Mijn opdracht voor de komende tijd is om dat nog 
nadrukkelijker te laten zien. Niet met tromgeroffel, maar door daden. In 
Stadskanaal zit de PvdA in het college van B en W en de SP in de oppositie, dus dat
kan nog. Ervoor zorgen dat mensen gewoon een fatsoenlijke opleiding krijgen, 
goed werk. Het probleem is dat de PvdA niet de partij is van de makkelijke 
oplossing. Het zit hem in de nuance. Je kunt niet makkelijk iets roepen, er is veel 
uitleg bij nodig. De SP heeft het wat dat betreft makkelijker, die heeft nog nooit 
verantwoordelijkheid gedragen.’’
Wethouder Francis Boen van Stadskanaal in Trouw, 11 april 2015

17. De stelling van april
Op de vorige stelling is geen enkele reactie binnengekomen. Toch proberen we het 
nog een keer. De stelling van april luidt:

In plaats van zich druk te maken over 100.000 euro extra aan beloning van 
een handvol bestuurders van ABN Amro kan de politiek zich beter het lot 
aantrekken van de 400.000 kinderen (bron: Sociaal Cultureel Planbureau) die 
in Nederland leven in armoede.

Reacties op deze stelling en andere bijdragen voor de volgende Nieuwsbrief 
kunnen tot en met woensdag 27 mei worden gemaild naar nieuwsbrief@pvda-
stadskanaal.nl. 
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