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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
Bestuur: p  vda.stadskanaal@outlook.com  / 06 – 5254 7794
Postadres:                   Marktstraat 10, 9581 AA, Musselkanaal
Ledenadministratie: ledenadministratie@pvda-stadskanaal.nl 
Voorzitter fractie: egberthofstra@pvda-stadskanaal.nl / 06 – 1010 0185
Secretaris fractie: grietjeschipper@pvda-stadskanaal.nl / 06 – 4224 4667
Ombudsteam: ombudsteam@pvda-stadskanaal.nl / 06 – 4666 7400
Campagneteam: campagneteam@pvda-stadskanaal.nl
Twitter: www.twitter.com/pvdastadskanaal

Thermometer
# leden: 125
# belangstellenden: 5

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

Voorwoord
Beste partijgenoten,
De zomervakantie staat voor de deur. Een mooie gelegenheid om terug te blikken 
op het afgelopen half jaar. 
Politiek gezien is er een aantal successen geboekt, waaronder invoering van het 
kindpakket. Als sociaal democraten vinden wij gelijke kansen voor iedereen 
belangrijk en het kindpakket biedt steun aan de minima met schoolgaande 
kinderen. We hebben jaren geleden al eens stil gestaan bij de verkeerssituatie met 
geparkeerde auto's aan de Marktstraat in Musselkanaal. Hier is inmiddels ook een 
oplossing voor gevonden. Het college stelt binnenkort een parkeerverbod voor, wat 
de doorstroming en de verkeersveiligheid zal verbeteren. 
Tijdens de 1 mei viering mochten we twee leden huldigen, die al 50 en 70 jaar lid 
zijn! Zij werden door Tweede Kamerlid John Kerstens gehuldigd en kregen een 
erepenning of -speld en natuurlijk prachtige rode rozen. Wij zijn blij met en trots 

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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op deze (en alle andere) leden en waren blij met de mooie woorden die werden 
gesproken over het verleden, heden en de toekomst van onze partij. 
Fractieleden Monique en Grietje hebben hun project, waarbij zij een aantal 
zorgebehoevenden in onze gemeente monitoren, voortgezet en krijgen nog steeds 
voldoende input om mee te werken. 
Het ombudsteam heeft het aardig rustig, wat volgens ons niet strookt met de 
berichtgeving. Om het ombudsteam te promoten hebben we flyers uitgedeeld op 
de markt in Musselkanaal en Stadskanaal. 
Ook is onze motie ter financiële ondersteuning voor het starten van een hospice in 
ons gebied aangenomen. Ook andere gemeenten hebben aangegeven het hospice 
financieel te willen steunen. 
In september zal Martin van Rijn (staatssecretaris zorg) onze afdeling bezoeken. 
Ook u kunt met hem in gesprek gaan. Een concrete uitnodiging volgt binnenkort. 
Wij wensen u een fijne zomer en zien u graag op één van onze activiteiten. 
Bestuur PvdA Stadskanaal 

Bron: www.rijksoverheid.nl 
(Let op! Bezoeken van bewindslieden zijn altijd onder voorbehoud!)

Bijdragen in deze nieuwsbrief zijn van:

 Patricia Timmerman   Egbert Hofstra     Monique Kroom         Grietje Schipper     Theo Klinkhamer
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1. Mededelingen vanuit het bestuur
Tijdens de afgelopen jaarvergadering is Huib Groenendijk benoemd als bestuurslid. 
Huib heeft daarbij zitting genomen in het campagneteam en zal zich de komende 
tijd bezig houden met de campagne en andere activiteiten binnen de afdeling. 
Roelf Koning is benoemd tot penningmeester. Hij had al enige tijd de taken van 
Nicolette Jansingh overgenomen, die eerder dit jaar aftrad. 
Om de communicatie soepel te laten verlopen, heeft het bestuur besloten dat 
vragen en opmerkingen met betrekking tot de afdeling bij het bestuur binnen 
moeten komen. Dat kan per email op pvda.stadskanaal@outlook.com of per post 
aan PvdA Stadskanaal, p/a Marktstraat 10, 9581 AA Musselkanaal. Alle post zal dan 
tijdens de volgende algemene bestuursvergadering worden besproken. Insprekers 
zijn tijdens bestuursvergaderingen van harte welkom en mogen zich voorafgaand 
aan de vergadering aanmelden bij de secretaris (pvda.stadskanaal@outlook.com of 
06 – 5254 7794) die aan kan geven wanneer de volgende vergadering plaatsvindt. 
Politieke vragen en opmerkingen kunnen gericht worden aan de fractiesecretaris, 
die dezelfde werkwijze hanteert. 
Onlangs zijn Erik van der Vlag en Coretta Meijer gestopt als bestuurslid. Beide 
konden hun privé- en professionele leven niet meer goed combineren met het 
uitvoeren van hun bestuurstaken. De overige bestuursleden zijn inmiddels in 
gesprek met een aantal kandidaten voor de functies van algemeen bestuurslid en 
afdelingsvoorzitter. Tijdens de najaarsledenvergadering komen wij hier op terug. 
We hebben de laatste tijd veel problemen ondervonden aan de nieuwe 
ledenadministratie. Vanuit het partijbureau zijn een aantal wijzigingen toegepast, 
waardoor uw gegevens wellicht niet meer kloppen. Zoals wij ook al in de vorige 
nieuwsbrief aangaven, adviseren wij u om uw gegevens te controleren. Dit kan 
door te bellen met de landelijke ledenadministratie of via uw 'Mijn PvdA'-account. 
Patricia Timmerman
Secretaris

2. Algemene beschouwingen
Maandag 13 juni werden de Algemene Beschouwingen gehouden. Het 
ombuigingsplan, de voorjaarsnota en de perspectiefnota werden besproken. De 
gemeente begint aan zijn derde bezuinigingsronde. Na zeven en drie miljoen, gaat 
het nu om één miljoen. Dat lijkt mee te vallen, maar het gaat wél om het elfde 
miljoen. De bezuiniging is nodig om risico’s af te dekken, maar ook om te 
investeren. Zo staan de aanpak van het centrum van Stadskanaal, een integrale 
aanpak van Musselkanaal en een MFA in Cereswijk op het programma. Ook blijft een
spoorlijn naar Groningen met een mooi station voor ons een grote wens. 
De PvdA is het eens met de bezuinigingsoperatie, maar voor ons is het bedrag van 
één miljoen niet heilig. Als we met iets minder bezuinigen een belangrijke 
voorziening in stand kunnen houden, moeten we dat overwegen. Het miljoen is  
nog niet volledig ingevuld; bij de begrotingsbehandeling in november hebben we 
meer duidelijkheid. Dit blijkt uit het feit dat er in het ombuigingsplan voor veel 
posten het bedrag nog niet ingevuld is, op p.m. zijn gezet in begrotingsjargon. 
Op de subsidies zou voor 1,5% worden bezuinigd voor een bedrag van ongeveer 
anderhalve ton. Daar hadden we moeite mee. Maatwerk is een vereiste. Zomaar 
1,5% eraf is te kort door de bocht. Vooral de bibliotheek willen we graag ontzien. 
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De bibliotheek doet belangrijk werk om de laaggeletterdheid bij jonge kinderen 
aan te pakken. Als zij op jonge leeftijd een achterstand oplopen, is die later vaak 
niet meer in te halen. Door te voorkomen dat zij die achterstand oplopen, wordt 
de kans dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven een stuk 
kleiner. Daarom hebben we samen met andere fracties een amendement ingediend 
dat ervoor zorgt dat de 1,5% korting niet vastligt. Eerst moet met de organisaties 
worden gesproken. 
Daarnaast vonden we het onaanvaardbaar dat SKVS De Pauw een korting van 20% 
kreeg opgelegd. We vonden deze niet in de pas lopen met de 1,5% voor andere 
gesubsidieerde instellingen. Ook hiervoor is een amendement aangenomen, 
waardoor de 20% in ieder geval voorlopig van tafel is en het college eerst met De 
Pauw om tafel gaat. Bij het vaststellen van de begroting in november moet ook 
meer duidelijkheid komen over de invulling van deze p.m. posten. 
De presentjes die kersverse echtparen of ouders van de gemeente krijgen bij 
huwelijk respectievelijk geboorte, willen we behouden. Deze geven een blijk van 
betrokkenheid bij geboorte en huwelijk. Dit vinden we belangrijk voor een 
persoonlijke benadering van de inwoners van onze gemeente. Deze presentjes 
afschaffen, vinden we "Nederland op z'n smalst". Andere fracties waren het met ons
eens.
De OZB wordt verhoogd. Er komt 1% bovenop de trendmatige verhoging van 2%, 3% 
dus in totaal. Dit is niet leuk, maar wel redelijk. We hebben de laagste lokale 
lasten van Groningen en in de vorige bezuinigingsrondes hebben we niet klakkeloos 
de OZB verhoogd, maar ook in ‘eigen vlees’  gesneden. Daarom zijn wij voorstander
van het in stand houden van voorzieningen door een bescheiden OZB-verhoging. 
Onze fractie had ook wel een procent verder willen gaan, maar dat laat het 
bestuursakkoord niet toe. Daarin is een stijging van maximaal 3% opgenomen.
Bovenstaand hebben we de highlights uit de Algemene Beschouwingen proberen 
weer te geven. De volledige bijdrage van onze fractie kan op onze website worden 
gelezen.
Egbert Hofstra
Fractievoorzitter

3. Kindpakket per 1 juni beschikbaar
Tijdens de raadsvergadering van 22 februari heeft wethouder Boen op aandringen 
van onze fractie toegezegd het zogenoemde kindpakket voor 1 juni te realiseren. 
Dat is gelukt. Per 1 juni kan van het kindpakket gebruik worden gemaakt. Het 
kindpakket bestaat uit een logische bundeling van alle regelingen die voor ouders 
met een minimuminkomen (tot 110 procent van de bijstandsnorm) met 
schoolgaande kinderen tussen de 4 en 18 jaar van belang zijn. 
De belangrijkste vernieuwing is het vervangen van de p.c.-regeling door een 
regeling ‘Schoolpakket’. Deze regeling is gericht op alle jongeren in een minima-
situatie die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan. De ouders van deze 
kinderen kunnen, per kind en zonder verdere voorwaarden een eenmalige 
tegemoetkoming voor kosten voor aanschaf van een laptop, tablet, fiets of andere 
noodzakelijke schoolspullen aanvragen.
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Het kindpakket is een aanpassing in het kader van de herijkingsnota 
armoedebeleid. In de loop van dit jaar zullen er meer wijzigingen volgen. Wij 
zullen u via de website van de PvdA Stadskanaal en middels de nieuwsbrief op de 
hoogte houden.
Monique Kroom

4. Overname s  choolgebouwen Noorderpoort
Afgelopen november werden we geconfronteerd met een bedrag van 9 miljoen euro
dat betaald moet worden voor de overname van de gebouwen van het 
Noorderpoort. Deels wordt dit door het rijk vergoed, deels moet dit door de 
gemeente worden opgehoest. Het gevolg is dat, met alle minnen en plussen, deze 
de gemeente uiteindelijk ongeveer 2,5 miljoen kost. Dit bedrag wordt uit de 
Essentgelden betaald. Dit is een immens groot bedrag waar we als fractie 
behoorlijk van zijn geschrokken, zeer verbaasd over waren en de gang van zaken 
riep bij ons dan ook de nodige vragen op. De voltallige raad voelde zich behoorlijk 
overvallen door de omvang van dit probleem en de verschillende fracties hadden 
dan ook ontzettend veel vragen. Zo veel zelfs dat nog voor de vergadering van 23 
november werd besloten dit onderwerp voorlopig van de agenda te halen. 
Maandag 30 mei stond dit voorstel opnieuw op de agenda. In het tussenliggende 
halfjaar heeft het college nog eens uitvoerig de zaak tegen het licht gehouden en 
uitgebreid de vragen beantwoord die in november gesteld waren. De reden waarom
het college voorstelt de schoolgebouwen over te nemen, is omdat het 
Noorderpoortcollege stopt met het voortgezet onderwijs. Omdat Noorderpoort een 
zogenaamde verticale scholengemeenschap is, werd het voortgezet onderwijs van 
het Noorderpoort voorheen ook door hun betaald. Door het afstoten en de 
overname door het Ubbo Emmius hiervan, komt de huisvestingsverplichting van de 
Noorderpoortgebouwen toe aan de gemeente. Het gaat om twee gebouwen, een 
gedeelte van het nieuwe gebouw aan de Sportparklaan en de Engelandlaan. 
Laat duidelijk zijn dat de fractie niet blij is met de gang van zaken. Wij vinden dat 
wethouder Hamster van onderwijs de raad eerder had moeten informeren over het 
grote bedrag dat hiermee gemoeid is. In de raadsvergadering gaf de wethouder ook
toe dat dit beter had gemoeten. Overigens was het voornemen dat het 
Noorderpoort van het voortgezet onderwijs af wilde, nog niet bekend op het 
moment dat het nieuwe gebouw aan de Sportparklaan werd gebouwd. 
Daar staat tegenover dat de gemeente nu eenmaal de verplichting heeft voor de 
huisvesting zorg te dragen. Ook zijn beide schoolbesturen onafhankelijk. Dit maakt 
de bewegingsvrijheid voor de gemeenteraad klein. Het college heeft er volgens ons
wel alles aan gedaan om in de onderhandelingen met de Noorderpoort het 
overnamebedrag omlaag te krijgen. Van ruim 13 miljoen naar 9 miljoen. Alles 
afwegende is onze fractie dan ook met tegenzin akkoord gegaan met de overname 
van de gebouwen. Alle fracties, behalve de SP, stemden ook voor.
Theo Klinkhamer en Egbert Hofstra
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5. Column:  'Passend wonen in Stadskanaal'
Onze fractie was enige tijd geleden te gast bij Lefier in Stadskanaal. Het was hoog 
tijd om weer eens een werkbezoek bij de woningcorporatie af te leggen. Een van 
de onderwerpen die wij ter sprake brachten was de nieuwe woningwet die per 1 
juli 2015 is ingegaan. Wij wilden onder anderen te weten komen wat deze nieuwe 
wet voor Lefier en haar huurders betekent. Een belangrijke wijziging is dat er 
vanaf juli 2015 alleen nog passend gehuisvest mag worden. Dat wil zeggen dat het 
inkomen van de huurder voldoende moet zijn om de huur te kunnen betalen, er 
mag geen rekening gehouden worden met huurtoeslag. Dat klinkt vanzelfsprekend. 
Maar zijn er wel voldoende huurwoningen met een gepaste huur in onze gemeente?
Wat is het geval? De afgelopen jaren zijn er kwalitatief goede, dus ook dure 
huurwoningen in onze gemeente gebouwd. Er blijken nu voldoende huurwoningen 
op de markt zijn, maar er ontstaat wel een grotere vraag naar woningen met een 
lage huur. Ook jongeren die nog niet veel verdienen kunnen tegen het probleem 
oplopen dat voor hen geen passende huurwoning aanwezig is. Zij moeten 
noodgedwongen langer thuis blijven wonen. Niet dat dit zo erg is, maar bij 
volwassen en zelfstandig worden hoort ook zelfstandig wonen. Wij hebben het 
gevoel dat men achter de feiten aan loopt. Het zou goed zijn dat ook 
woningcorporaties de kans krijgen om op wetswijzigingen te kunnen anticiperen. 
En dat wil nu niet altijd lukken. Het bouwproces, met alles wat daar bij hoort, 
duurt soms langer dan een regeringsperiode. Bent u iemand die om deze reden 
wacht op een passende woning of kent u iemand in die situatie, laat mij dat dan 
weten. Niet dat wij voor een gepaste huurwoning kunnen zorgen, maar met de 
juiste kennis van zaken kunnen wij wel actie ondernemen en zorgen dat dit 
onderwerp op de raadsagenda komt. 
Monique Kroom

6. Column 'Van Kört veur de Kop naar Kop dr Veur'
De afgelopen weken was er in de media veel te horen en te lezen over het 
tussenrapport ‘’Kört veur de Kop” van gebiedsregisseurs Middel en Kremer over het 
Akkoord van Westerlee. Een belangrijke aanbeveling was het instellen van een 
kerngroep, die kerngroep van zes personen is inmiddels aan de slag. Rond de zomer
moet de zogenaamde businesscase klaar zijn, waarin wordt uitgewerkt hoe er vorm
wordt gegeven aan de afspraken uit het Akkoord.
Dit is een goede zaak, maar we vinden het ook belangrijk stil te staan bij een ander
rapport: “Kop d’r veur”. Dit rapport uit december is onderbelicht gebleven. Daarin 
worden initiatieven en voorwaarden genoemd waardoor de arbeidsmarkt in onze 
regio verbeterd kan worden.
Bereikbaarheid is één daarvan. Hiermee wordt rail- en weginfrastructuur bedoeld, 
maar ook internet. Het is belangrijk dat er in onze regio toegang komt tot snelle 
netwerken. Glasvezel heeft hiervoor de beste toekomstbestendige mogelijkheden. 
De vraag naar bandbreedte wordt namelijk steeds groter. Dit komt bijvoorbeeld 
door het werken in “the cloud” en door streamen van video. Steeds meer bedrijven
doen dit. Een glasvezelverbinding is voor deze bedrijven een absolute 
vestigingsvoorwaarde. Waar commerciële internetproviders dit niet oppakken, 
moet de overheid het voortouw nemen.
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Een belangrijke vestigingsvoorwaarde is ook de aanwezigheid van een 
spoorverbinding. Het is belangrijk dat de spoorlijn Groningen-Veendam-Stadskanaal
doorgaat. Ik schreef er op deze plek ook al over in oktober. Er ligt 68 miljoen klaar 
om deze lijn aan te leggen, maar de exploitatie is nog niet rond. Het Dagblad van 
het Noorden meldde dat een extra complicatie hierbij is dat de STAR het spoor in 
bezit heeft. De STAR wil graag met de museumtreinen kunnen blijven rijden. Dit is 
natuurlijk begrijpelijk, maar het kan uiteindelijk niet zo zijn dat een 
museumspoorlijn de komst van een echte reizigersverbinding in de weg zit. Het 
moet mogelijk zijn hiervoor een oplossing te vinden. Waar een wil is, is een 
(spoor)weg. Kop d’r veur dus!
Egbert Hofstra

7. Parkeerverbod Marktstraat Musselkanaal
Tijdens de algemene beschouwingen in juni 2015 heeft onze fractie gevraagd een 
oplossing te zoeken voor de verkeershinder aan de Marktstraat in Musselkanaal. Op 
13 juni jl. heeft het college gekozen voor een parkeerverbod, waarmee de 
doorstroming van de Marktstraat gegarandeerd wordt. Wij zijn blij met deze 
oplossing omdat er een einde komt aan een onveilige situatie en grote ergernis. Wij
begrijpen dat de betrokken winkeliers liever een andere oplossing hadden gezien. 
Wij hebben dan ook begrip voor hun reactie in de media. Maar wij moeten het 
belang van de inwoners van Musselkanaal en de mensen die beroepsmatig gebruik 
maken van deze straat niet uit het oog verliezen. 
Veel inwoners, gehandicaptenplatform Stadskanaal, Veilig Verkeer Nederland en 
verschillende winkeliers hebben zich positief uitgelaten over het genomen besluit. 
Wij hopen van harte dat er een punt achter deze langdurend kwestie kan worden 
gezet en dat de Ondernemers Vereniging Musselkanaal en de Stichting 
Dorpsbelangen Musselkanaal zich alsnog kunnen verenigen met de wens van velen 
om deze onwenselijke verkeerssituatie op te lossen. 
Wij hebben begrepen dat het totale verkeerscirculatieplan van centrum 
Musselkanaal in de herfst van dit jaar zal worden besproken in een beter verband. 
Wij kunnen ons indenken dat een deel van de parkeergelegenheid aan het Willem 
Diemerplein de blauwe zone wordt opgeheven om parkeermogelijkheden te 
optimaliseren. Omdat het wijs is met elkaar in gesprek te blijven hebben wij 
tijdens de raadsvergadering van 11 juli de portefeuillehouder aangeraden om 
opnieuw met betrokkenen om tafel te gaan en alle opties nog eens de revue te 
laten passeren. Wie weet wordt naast een parkeerverbod ook nog het ei van 
Columbus gevonden waar alle partijen zich in kunnen vinden. 
Monique Kroom

8. Integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal
Tijdens de raadsvergadering van 11 juli 2016 heeft de raad unaniem ingestemd met
de ‘Integrale Gebiedsontwikkeling Musselkanaal’. Samenwerkende partijen: Lefier, 
Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal, de Ondernemersvereniging Musselkanaal en 
de gemeente hebben voor een integrale gebiedsaanpak gekozen. Een ambitieus en 
veelomvattend plan. Een ‘voorbeeldproject’ zoals de provincie het noemt. 
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Hierdoor kan de provincie wat extra’s doen. En het moet gezegd, zonder deze extra
impuls van 2 miljoen zal dit plan niet kunnen doorgaan. 
Wat behelst het plan in grote lijnen?
- Nieuwbouw op strategische locaties, langs het kanaal en Badstraat
- Open ruimte Florawijk na sloop, wordt collectieve ruimte 
- Het realiseren van een compact koopcentrum 

Lefier maakt zich sterk om te bouwen aan het lint, dicht bij de voorzieningen. Zij 
hebben ook naar de bewoners van de Begoniastraat geluisterd. Hun woning staat 
als eerste op de lijst om te slopen. Zij krijgen ruim de tijd om zelf te beslissen of 
zij wachten op de nieuw te bouwen woningen of eerder elders naar toe willen 
verhuizen. Goed om te horen dat er flexibel meegedacht kan worden. Onze oproep 
om eerst te bouwen en dan te slopen kan hierdoor worden geparkeerd. 

De open ruimte in Florawijk die na de sloop zal ontstaan, zal worden ingevuld door 
de omwonenden zelf. Om daar een eerste stap in te zetten is op 25 mei jl. een 
bewonersavond georganiseerd. De eerste ideeën zijn gevormd. 
De Ondernemersvereniging en Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal zullen zich op  
verschillende manieren inzetten voor het welslagen van de plannen. Deze taak 
wordt grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers en kan cruciaal kan zijn voor het 
welslagen van het geheel. In eerdere onderzoeken is aangegeven dat de relatie 
tussen gemeente en de bewoners van Musselkanaal zwak is. Musselkanaalsters 
voelen zich achtergesteld ten opzichte van het dorp Stadskanaal en lijken daardoor
soms minder trots op hun eigen plek.
Daar moet ook aan gewerkt worden. Sla daarom de handen ineen en laat zien wie 
de ambassadeurs zijn van Musselkanaal. Er is een groep stakeholders die met elkaar
veel kunnen betekenen. Zij kunnen zichtbaar maken wat er goed is in het dorp. En 
zichtbaar maken wat niet goed is en hoe zij denken daar iets aan te kunnen 
veranderen. 
Wij vinden het belangrijk dat er regelmatig gekeken wordt of we op de goede weg 
zijn. De portefeuillehouder heeft toegezegd dat alles in fases zal worden 
uitgevoerd en partijen op de hoogte worden gehouden. Hij stelde zelfs voor om 
regelmatig met de raad een rondje te lopen door het dorp om gezamenlijk 
polshoogte te nemen. Dat aanbod nemen wij graag aan. Ik wens iedereen veel 
succes en vooral ook plezier bij de ontwikkelingen in Musselkanaal. 
Monique Kroom

9. Compact winkelcentrum Stadskanaal 
De coalitiepartijen CDA, CU, GBS en PvdA hebben volmondig ‘ja’ gezegd tegen de 
plannen om het ‘Winkelcentrum Stadskanaal’ compact en toekomstbestendig te 
maken.
Dit zal betekenen dat Stadskanaal de komende jaren een metamorfose zal 
ondergaan. 
De visie winkelcentrum Stadskanaal is een veel omvattend plan waar veel partijen 
invloed op hebben en nog belangrijker, aan mee moeten doen om het te laten 
slagen. Er is veel geld mee gemoeid. Geld van de provincie, ondernemers en 
gemeente. In grote lijnen komt het plan er op neer dat er een compacter en 
sterker kernwinkelgebied ontstaat. De Oude Markt en omgeving wordt aangepakt 
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en de aanloopstraten en pleinen in het centrum worden aangepast. Winkeliers 
buiten het kernwinkelgebied krijgen de kans om zich in het compacte centrum te 
vestigen. Leeg gekomen winkelpanden buiten het centrum kunnen een andere 
bestemming krijgen. De Handelsvereniging heeft haar vertrouwen uitgesproken 
over de daadkracht van het college en zijn zij beschikbaar om ten volle haar 
bijdrage te leveren. 
Wij missen in de visie de mening van de direct omwonenden van het centrum. Zij 
zijn wel gehoord als klant maar niet als inwoner. Wethouder Gelling heeft 
toegezegd dat per deelproject de direct betrokkenen worden gehoord.
De verkeerssituatie rond het centrum moet opnieuw worden beoordeeld, evenals 
de bewegwijzering en de parkeerroute. Wij hebben gevraagd daar niet al ta lang 
mee te wachten, want deze zijn van groot belang voor het welslagen van het totale
plan. 
Wij hebben tijdens de raadsvergadering de winkeliers opgeroepen om ook wat aan 
hun ‘achterkanten’ te doen. Vaak zijn deze naargeestig en armoedig, in ieder geval
geen pareltjes van ons dorp. 
Wat betreft de winkeliers staan de neuzen dezelfde richting op en is het wachten 
op de beslissing van de provincie. Want zonder deze financiële hulp zal het plan 
niet worden uitgevoerd.
Monique Kroom

10. Flyer ombudsteam
Om het ombudsteam meer bekendheid te geven, heeft de afdeling flyers laten 
drukken die we hebben uitgedeeld op de markt in Musselkanaal en Stadskanaal. 
Naast een grotere bekendheid voor het ombudsteam, leverde dit ook een aantal 
interessante gesprekken met bewoners op. De vragen en opmerkingen die we van 
hen kregen, hebben we ter harte genomen en worden bij gelegenheid behandeld. 
Vooral in Musselkanaal was de belangstelling voor een gesprek groot. We hebben 
met bewoners gesproken over het parkeerverbod aan de Marktstraat, de nieuwe 
indeling van het Willem Diemerplein, het gebruik van Lint en de integrale 
gebiedsontwikkeling voor Musselkanaal (Florawijk). 
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Deze en andere zaken kunt u lezen op onze website: http://stadskanaal.pvda.nl 
Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief en reacties op artikelen uit deze nieuwsbrief kunnen 
worden gemaild naar nieuwsbrief@pvda-stadskanaal.nl.
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