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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. 

Donaties
1
: 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: 142 

# belangstellenden: 154 

 

Nieuwsbrief per e-mail ontvangen, bijdragen of reageren?  

Stuur een e-mail naar nieuwsbrief@pvda-stadskanaal.nl 

 
 
 
De zomer is voorbij, een nieuwe herfst is begonnen 
Een nieuw politiek jaar ligt weer voor ons, de vakantie en ook de zomer zijn 
voorbij. 
Een nieuw jaar met vele uitdagingen voor de PvdA, niet alleen landelijk en 
provinciaal, maar zeker ook lokaal.  
Iedereen heeft getuige kunnen zijn van de boodschap die tijdens Prinsjesdag door 
de Koning is uitgesproken: het gaat beter in ons land, maar er is nog veel te doen. 
En dat onderschrijft de PvdA ook nadrukkelijk. Economisch is ons land weer uit het 
dal aan het kruipen, maar nog niet iedereen profiteert hiervan. Weliswaar stijgt 
voor een hele grote groep de koopkracht, daalt het aantal werkelozen, krijgt de 
woningmarkt weer een stijgende lijn te pakken, maar... nog steeds zijn er groepen 
mensen die onder of tegen de armoedegrens aan moeten zien rond te komen en 
nog steeds zijn er vele mensen die naarstig op zoek zijn naar een nieuwe baan. Alle 
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volksvertegenwoordigers binnen onze partij zijn zich daar terdege van bewust en 
zowel in Den Haag, in Groningen als in onze gemeente wordt er hard gewerkt om 
iedereen, dus niemand uitgezonderd, te laten meeliften met de verbeterende 
economische situatie in ons land. 
 
Waar wij (met name onze Statenfractie en gemeenteraadsfractie) ons in de 

komende tijd zeer sterk voor maken is de situatie in onze provincie en in Oost-
Groningen in het bijzonder. Er staan ons nog vele opdrachten uit te voeren. Zo 
wordt er de komende periode meer vorm gegeven aan de uitvoering van het 
"Akkoord van Westerlee", d.w.z. hoe onze regio economisch en sociaal weer sterker 
kan en moet worden gemaakt. Want het is natuurlijk een feit dat onze regio op 
vele gebieden niet in de pas loopt met de rest van Nederland. Ik ben overigens zeer 
benieuwd, nu de PvdA geen deel meer uitmaakt van het provinciaal bestuur, of aan 
dit akkoord (waarvan de PvdA de initiatiefnemer is geweest) ook hoge prioriteit 
wordt gegeven door het nieuwe provinciaal college. Gelukkig nemen wij in 
Stadskanaal nog steeds deel uit van het college en onze fractie zal er ook alles aan 
doen om onze gemeente op talloze gebieden weer sterker te maken en ervoor te 
zorgen dat er in onze gemeente een hoog voorzieningenniveau blijft gehandhaafd. 
Prioriteit zal en moet worden gegeven aan de gebieden zorg, arbeidsmarktbeleid, 
mobiliteit en duurzaamheid. Dit hebben bestuur en fractie afgesproken tijdens de 
afdelingsdag van 19 september jl. Uiteraard zullen wij zoveel mogelijk alle leden 
betrekken bij moeilijke vraagstukken. Een voorbeeld daarvan is de nieuwe nota 
"Armoedebeleid", dat in november in de gemeenteraad zal worden behandeld. 

Onze fractie is hier nu al druk mee bezig en in samenspraak met talloze 
deskundigen zal onze fractie het initiatief nemen om deze nota te voorzien van een 
zeer hoog sociaal en rechtvaardig gehalte, waarbij de PvdA zich maximaal zal 
inspannen om de kansen voor de kwetsbare groepen te vergroten. Hierbij zullen 
ook de leden meespreken, een uitnodiging hiervoor bij deze nieuwsbrief. 
 
Ook zullen wij in de komende maanden te maken krijgen met zeer ingrijpende 
zaken, zoals de mogelijke plaatsing van de windmolens in de Veenkoloniën, een 
mogelijke beslissing inzake de treinverbinding Veendam - Stadskanaal (en naar 
Emmen) en de gemeentelijke herindeling. Zoals een ieder heeft kunnen lezen 
hebben de huidige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde onlangs besloten om 
samen één gemeente te worden, waarin er dus geen plaats is en zal zijn voor onze 
gemeente. Ook voor onze afdeling heeft de toekomstige herindeling gevolgen. Ik 
zal, als uw voorzitter, binnenkort gesprekken voeren met de voorzitters van de 
afdelingen Pekela en Veendam van de PvdA betreffende dit punt. 
Maar voor een herindeling en dus ook een mogelijke fusie tussen lokale afdelingen 
van onze prachtige partij is het nog te vroeg, echter zullen wij wel zeer alert zijn 
en, indien noodzakelijk, hierop direct inspringen. 

 
Voorlopig ligt onze focus op het weer sterker maken van de PvdA in onze 
gemeente, door een goed herkenbaar beleid te voeren en alle inwoners proberen 
duidelijk maken waarom wij, dus de PvdA, lokaal het verschil maken op alle 
beleidsterreinen. Momenteel zijn wij druk bezig om hieraan vorm te geven en ook 
hierbij willen wij u, als trouwe en zeer gewaardeerde leden betrekken. Daarom 
zult u in de komende periode worden benaderd om mee te doen aan een 
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ledenenquête die wij als bestuur zullen houden onder alle leden en 
belangstellenden binnen onze afdeling.  

 

Wat u verder van ons kunt verwachten, is dat wij als partij, 
zichtbaar zullen blijven in alle wijken en dorpen in onze 
gemeente. De PvdA Stadskanaal zal altijd het verschil 
blijven maken en zo onze gemeente economisch en sociaal 
weer sterker te maken. 
Erik van der Vlag 
Voorzitter PvdA Stadskanaal 

 
 
Stand van zaken huishoudelijke hulp Stadskanaal 
In de maand juli hebben wij u, leden en belangstellenden van de PvdA Stadskanaal, 

gevraagd uw ervaringen omtrent de keukentafelgesprekken met ons te delen. Er 
doen namelijk veel verontrustende geluiden de ronde met name over de 
huishoudelijke hulp in onze gemeente. Naar aanleiding van uw ervaringen hebben 
wij op 17 augustus een gesprek gehad met wethouder Hamster. Onze fractie heeft 
verslag gedaan van uw ervaringen en heeft de wethouder verschillende vragen 
voorgelegd waarop wij gedegen antwoord mochten ontvangen. Op bepaalde punten 
verschaften de antwoorden duidelijkheid, maar over andere punten blijven wij 
zorgen houden. Wij zullen deze zorgpunten meenemen tijdens de behandeling van 
dit onderwerp op de raadsagenda.  
Het hele verslag, inclusief een samenvatting van de ervaringen, beantwoording van 
de vragen door de wethouder en tekst en uitleg over de twee bestaande regelingen 
kunt u lezen op de website: www.stadskanaal.pvda.nl. 
Met vragen kunt u natuurlijk terecht bij het WMO-loket van de gemeente, daarvoor 
kunt u het algemene nummer van de gemeente bellen: 631631. U kunt ons ook 
benaderen. Het telefoonnummer van de fractiesecretaris, Grietje Schipper, is: 06 
4224 4667. 
Tenslotte willen wij iedereen, die de moeite heeft genomen ons te informeren over 

de keukentafelgesprekken, hartelijk bedanken. 
Fractie PvdA Stadskanaal 
 
 
 
Jeugd en betaalbare sociale woningbouw 
De woonvisie 2015-2025 is op 7 september goedgekeurd door de gemeenteraad. 
Alleen de oppositiepartijen SP en D66 stemden tegen. Eerder dit jaar was al een 
woonvisie aangeboden, maar deze schoot op veel punten te kort. Hierop werd door 
de raad veel kritiek geleverd, waarna het college het voorstel terugtrok. In de 
nieuwe visie is er meer aandacht voor betaalbaarheid van de sociale huurwoningen 
en er is meer aandacht voor de ‘Nieuwe Woningwet’. Bovendien is op bepaalde 
punten het document beter uitgewerkt. Toch heeft de PvdA verschillende 
kanttekeningen geplaatst. Er is volgens ons te weinig oog voor woongelegenheid 
voor de jeugd. Hoe weten wij de jeugd aan Stadskanaal te binden? Jagen we ze 
weg door alleen maar oog te hebben voor de ouderen en vergrijzing of zorgen wij, 
dat ook onze pubers straks kunnen starten in een voor hen aantrekkelijke en 
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betaalbare woning? En dan denken we niet alleen aan jongeren die in een 
beschermde omgeving moeten wonen, maar ook aan jongeren die hun opleiding 
hebben afgerond een baan hebben, maar nog geen ‘volwassen’ inkomen hebben.  
Wij vertrouwen erop dat wij ons punt hebben kunnen maken en dat er creatieve 
oplossingen gevonden zullen worden om onze jongeren te kunnen huisvesten. Wij 
hopen dat men niet vergeet de jeugd hier zelf wel bij te betrekken. 

 
Een ander probleem is de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen. In het 
voorstel staat dat Lefier de mogelijkheden zal onderzoeken om de ‘woonquote’ aan 
te pakken (woonquote = huur, energielasten en servicekisten tezamen). Dat is ook 
zeer noodzakelijk, zeker wanneer duidelijk is dat een derde van de huishoudens in 
Stadskanaal onder de armoedegrens leeft en daardoor geen geld heeft voor sociale 
participatie. Volgens ons zit daar o.a. een oplossing om het leven voor onze minima 
betaalbaar te maken. Het probleem is groot en strekt zich verder dan Stadskanaal. 
Onze oproep, om te beginnen met het bevriezen van de huren, zal door de 
wethouder worden meegenomen bij de onderhandeling met de wooncorporaties.  

 

Tenslotte zegde de wethouder toe dat de woonvisie 2015-
2025 niet als een statisch document te beschouwen, er zal 
worden ingespeeld op veranderingen.  
 
Monique Kroom 

 
 
Uitnodiging item-avond armoedebeleid 13 oktober 2015 
In de aanloop naar de raadsvergadering van 23 november a.s. waarin het 
armoedebeleid wordt behandeld, willen wij u vragen mee te denken over dit 
onderwerp. Hiervoor nodigen wij u uit voor een discussieavond op 13 oktober in de 
gemeente Stadskanaal. We starten die avond om 19.00 uur. Deze avond zal worden 
geleid door Klaas Steenhuis, voormalig wethouder Veendam. 
 
U kunt zich aanmelden bij de fractiesecretaris, Grietje Schipper 
(grietjeschipper@pvda-stadskanaal.nl of telefoonnummer: 06-4224 4667).  
Wij vragen u bij uw aanmelding op te geven welk onderwerp u graag aan de orde 
wenst te stellen. 

 
Na aanmelding ontvangt u het volledige programma van de avond en een overzicht 
van alle bestaande regelingen voor de minima. 
 
Fractie PvdA Stadskanaal 
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Column: ‘Brugwachters bedankt!’ 
Vooral het begin, dat is zwaar werk. Als de brug eenmaal in beweging is, dan gaat 
het wel. Maar wanneer de brugwachter op één dag tientallen keren diezelfde brug 
en alle andere bruggen in zijn district moet bedienen, dan is het een hele klus. 
Komend vanaf Veendam passeren schippers 50 bruggen en 8 sluizen. Al de bruggen 
en sluizen worden met de hand bediend. Elke brug- en sluiswachter neemt een deel 

van het kanaal voor zijn rekening. 
Zo ging dat onlangs tijdens MusSailkanaal. Ruim honderd schepen kwamen naar 
Musselkanaal om daar de reünie te houden van de ‘Landelijke Vereniging tot 
Behoud van het Historische Bedrijfsvaartuig’. Een hele mond vol, maar de naam 
zegt precies wat het is. Deze schepen, veelal zeilschepen, voeren vroeger met 
lading door het kanaal. Enkele zijn zelfs in onze omgeving gebouwd. Nu worden 
deze schepen bemand door liefhebbers. Schippers die hun schip koesteren en 
zorgen dat ze er fraai uitziet, zeker voor de feestweek in Musselkanaal. 
En feest, dat is het geworden. De pers schrijft dat er wel 60.000 man op 
MusSailkanaal zijn afgekomen. Alles zat mee. Natuurlijk het weer, dat kon niet 
beter. Maar ook de mensen die op het evenement afkwamen, hebben met elkaar 
gezorgd dat het een feest is geworden. Er werd spontaan muziek gemaakt, 
gezongen en gedanst. 
Ik heb verscheidene schippers gesproken die Musselkanaal hebben aangedaan. Zij 
stonden te kijken hoe door de brugwachters, met hun scooter en mobieltje, zo slim 
gewerkt werd, dat de bruggen juist op tijd open waren om vrije doorgang te 
verlenen aan de grote zeilschepen. Een geweldige samenwerking tussen Wedeka 

met de brug- en sluiswachters, de organisatoren van de stichting 250/400 en alle 
vrijwilligers, heeft er voor gezorgd dat alles vlekkeloos is verlopen en dat 
MusSailkanaal een werkelijk succes en feest is geworden. Petje af voor al deze 
mensen en hulde aan de brug- en sluiswachters. 
Monique Kroom 
 
 
 
Kunst: Júist bij scholen 
 
In de raadsvergadering van 7 september was de nieuwbouw aan de orde van de 
Hagenhofschool,  de Gabriël Damschool, de Ark, en peuterspeelzaal Peuterpalet. 
Gebruikelijk is dat bij nieuwbouwprojecten die meer dan een half miljoen kosten, 
er 1% wordt gereserveerd voor de bouw van kunst bij het project. Vier jaar geleden 
heeft de raad een verordening aangenomen waardoor dit geen automatisme meer 
is. Voortaan kan de raad per project bepalen of er kunst moet komen. 
Het college had in zijn nieuwbouwvoorstel voor bovenstaande scholen de 1% wel 
opgenomen. Dit komt in dit geval neer op €30.000,-. Overigens hoeft dit bedrag 

niet op. Als er iets overblijft, wordt het in een reserve gestort voor het volgende 
bouwproject. Wij zijn hier een voorstander van. Juist voor kinderen is het 
belangrijk om met kunst op vroege leeftijd in aanraking te komen voor hun 
vorming. Het is ook een stukje herinnering aan de bouw van de school, of juist aan 
de oude school. Een echte verrijking dus. Niet in materiële zin, maar wel in 
geestelijke zijn. En dat is belangrijk. Juist in tijden waarin het financieel wat 
moeilijker gaat, moeten we dat niet uit het oog verliezen. 
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Helaas waren niet alle partijen in de raad die mening toegedaan. Het CDA wilde 
een amendement indienen waardoor geen geld zou worden besteed aan kunst voor 
dit bouwproject. Ze werden hierin gesteund door de ChristenUnie en GBS. Hun 
argument was dat, hoewel ze niet tegen kunst zijn, er in deze tijd geen ruimte is 
voor zo’n, in hun ogen, niet noodzakelijke uitgave. Onze fracties was het hier niet 
mee eens. Ook wethouder Hamster (ChristenUnie) verdedigde het collegevoorstel 

voor de kunst met verve. Het spande er nog even om of het amendement werd 
aangenomen of verworpen. Tot onze vreugde, was uiteindelijk dat laatste het 
geval. Onze fractie en de VVD, D66, SP en fractie Mellies stemden tegen. In zetels: 
tien voor en twaalf tegen. Dit betekent dus dat de kunst bij dit project gewoon 
doorgaat. 
 
Egbert Hofstra 
 
 
 
Raad behandelt brief Melis Bloemsmafonds 
 
Vlak voor het reces ontving de raad van het Melis Bloemsmafonds (MBF) een brief 
over onder andere de aanmeldprocedure voor de bijzondere bijstand in onze 
gemeente. De procedure zou niet aan de eisen voldoen. De klacht was namelijk dat 
een aanvraagformulier niet online te vinden was en ook aan de balie kreeg een lid 
van het MBF geen formulier mee toen de proef op de som werd genomen.  Op 7 

september was de eerste vergadering na het reces en stond deze brief op de 
agenda. De wethouder gaf aan dat het MBF een punt had in dit geval en dat één en 
ander was aangepast. Onze fractie had inmiddels ook geconstateerd dat op de 
website van de gemeente inmiddels wel een aanvraagformulier te vinden was. We 
vinden het belangrijk dat iedereen simpel een aanvraag kan doen. Ook de 
baliemedewerkers op het gemeentehuis moeten zo worden geïnstrueerd dat 
mensen een aanvraagformulier mee kunnen  krijgen. Wij hebben er bij het college 
op aangedrongen in dit soort zaken ook de mening van de participatieraad te 
vragen. Deze kan hierover advies geven en dat lijkt ons een goede zaak.  
De overige punten van het MBF gingen vooral over het armoedebeleid van onze 
gemeente. Dat beleid gaat binnenkort op de schop en daarvoor wordt ook het MBF 
uitgenodigd om hun mening hierover te geven. Net zoals andere stichtingen die op 
dit vlak actief zijn. Ook dit vinden wij een goede zaak. 
 
Egbert Hofstra 
 
PvdA steunt hospice in Stadskanaal en omstreken 
De PvdA dient samen met de fracties van CDA, SP, CU en D66 een motie in om het 

college opdracht te geven om mee te werken aan een ondersteuningsverklaring en 
een euro per inwoner beschikbaar te stellen om een hospice te kunnen realiseren. 
Al enkele jaren zijn er initiatieven voor een hospice te krijgen in onze regio. 
Stichting Hospice Veen en Wolden spreekt zelf liever over een Bijna Thuis Huis. Dit 
verwoordt volgens hen beter de inhoud. Het gaat ze erom mensen die stervende 
zijn een passende begeleiding te geven bij het naderende afscheid van hun leven. 
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Bovenstaande partijen in de raad van Stadskanaal vinden het van groot belang dat 
mensen die stervende zijn hun laatste weken van hun leven kunnen doorbrengen in 
een omgeving die aangepast is. Aangepast zoveel mogelijk aan hoe het thuis was. 
“Er is een grote behoefte aan een voorziening waar je te midden van familie en 
zorgzame mensen je laatste dagen kunt doorbrengen binnen je eigen vertrouwde 
omgeving ook om te voorkomen dat men vereenzaamd is een Bijna Thuis Huis een 

prima laatste thuis” aldus PvdA-raadslid Grietje Schipper. 
Door de stichting is aan de gemeenteraad gevraagd om dit plan te steunen. 
Schipper: “We vinden het voor onze burgers van groot belang dat ze zelf een keuze 
kunnen maken om te kiezen waar ze heen willen, onze regio voorziet niet in een 
opvang waar je als je wilt die zorg kunt krijgen zoals je thuis gewend was.” 

 

 
Update:  
Tijdens de raadsvergadering van maandag 7 september is 
onze motie ingediend en met een ruime meerderheid 

aangenomen. 
 
Grietje Schipper 

 
 
 
 
Starterslening blijft  
 
In de raad van 14 september werd een voorstel van het college behandeld om in te 

stemmen met de voortzetting van de starterslening. Deze lening stelt starters op 
de huizenmarkt in staat eenvoudiger hun eerst huis te kopen, vooral als niet de 
hele koopsom bij de bank te lenen is. Wij vinden dit een belangrijke zaak. 
Enerzijds ondersteunen we de starters hier mee. Die hoeven de eerste drie jaar 
over deze lening geen rente te betalen en kunnen hun eerste stap op de 
woningmarkt zetten. Anderzijds bevordert het ook de doorstroming op de 
woningmarkt, want als een huis verkocht wordt betekent het meestal dat de oude 
eigenaar een ander huis koopt. Dit is de verhuisketen. Eén verhuizing staat dus 
zelden op zichzelf. 
Wij waren dan ook zeer verbaasd dat juist de SP tegen voortzetting van deze 
regeling was. Bij de behandeling van de woonvisie twee weken eerder hadden ze 
juist fel van leer getrokken tegen de in hun ogen te kleine hoeveelheid sociale 
woningbouw. En nu stemden ze tegen een maatregel die het vooral jonge starters, 
die geen dikke portemonnee hebben, makkelijker maakt een woning te kopen. 
Bovendien hebben deze starters ook financieel voordeel doordat over de eerste 
drie jaar geen rente hoeft te worden betaald. Wij vonden het standpunt van de SP 
onbegrijpelijk. Gelukkig was een ruime meerderheid van de raad het met hun 
standpunt ook niet eens en daarom blijft de starterslening. Overigens wordt de 

regeling wel iets versoberd.Hier zijn we mee akkoord omdat het Rijk niet meer 
bijdraagt en omdat de huizenprijzen sinds de invoering in 2008 behoorlijk zijn 
gedaald. Hierdoor daalt de maximale hoogte van de lening van €36.000 naar 
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€30.000 en ook mag het huis minder kosten dan eerst om voor de starterslening in 
aanmerking te komen. Eerst was dat €225.000 en dat wordt nu €175.000. 
 
 

 
 

 
 
Egbert Hofstra 
 
 
 
 

 
Deze en andere zaken kunt u lezen op onze website: http://stadskanaal.pvda.nl  
 
 
 
De deadline voor de Nieuwsbrief van september is maandag 2 november a.s. 
Bijdragen en reacties op deze Nieuwsbrief kunnen worden gemaild naar 
nieuwsbrief@pvda-stadskanaal.nl. 
 

http://stadskanaal.pvda.nl/
mailto:nieuwsbrief@pvda-stadskanaal.nl

