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Van de bestuurstafel 

 

Je Suis NOS Journaal 

 

Was U ook zo opgelucht toen bleek dat Tarik 
gewoon een verwarde  man was en geen 
moslimterrorist? Gelukkig, geen paniek en binnen de 
kortste keren konden er grappen over gemaakt 
worden: 'Tarik wilde weten wie de mol was' en 
'Hebben ze een keer nieuws, zenden ze het niet uit !' 
Geen demonstraties, geen cartoons over Allah als 
nieuwslezer.....het leven in Nederland ging gewoon 
verder. 

Maar is die geruststelling wel terecht? Jaarlijks zijn 
er in Nederland 52.000 meldingen van verwarde 
mannen. In 2013 groeide het aantal met 17%.  
'Verward ' is een woord zonder dreigende lading. 
Dan hoef je niet na te denken over het politieke 
statement. Gewoon een beetje de weg kwijt. 
Hebben we allemaal wel eens.  

Maar zóveel? Het rapport 'Politie en verwarde 
personen ' heeft aangetoond dat er verband bestaat 
met de bezuinigingen op de zorg. Misschien toch 
eens over nadenken. 

Verwardheid is een ruim begrip. Het kan kennelijk in 
het extreme geval leiden tot moorden zoals Els Borst 
overkwam, Marianne Vaatstra en de mensen in het 
winkelcentrum van Alphen a/d Rijn. 

Maar ook de damschreeuwer en de 
waxinelichtjesgooier kregen het etiket ' in de war '. 

En dat het niets te maken heeft met het Intelligentie 
Coëfficiënt zie ik deze week weer eens in de krant: D. 
Strauss Kahn, voormalig IMF-baas en gedoodverfde 
opvolger als president van Frankrijk, nu bekend als 
centrale spil en belangrijkste begunstigde van de 
seksontmoetingen, weet plots niet meer dat de 
gewillige vrouwen betaald kregen. Zeker even niet 
met het hoofd erbij. 

Of Sepp Blatter, de FIFA - baas, die beslist een hele 
grote tafel moet hebben, waar hij al dat omkoopgeld 
onderdoor schuift en er achteraf ook nooit meer iets 
van weet. Nu geef ik hem nog het voordeel van de 
twijfel, want dat is hoogstwaarschijnlijk gewoon 
dementie. 

 

 

 

 

Van een andere orde maar heel grappig vond ik de 
verwarde blik in de ogen van Jeroen Dijsselbloem 
toen hij de kersverse penningmeester van 
Griekenland een hand moest gaan schudden. 
YanisVaroufakis, nonchalant gekleed, met de ene 
hand losjes in de zak, kwam aanlopen en ik zag 
Jeroen denken ... is dat nou Koos Stompé en gaat hij 
zo zijn dartpijltjes uit zijn zak halen? 

En dan die trambestuurder in Amsterdam die met 
een dode man gewoon door bleef tingelen in zijn 
tram. Yoep van 't Hek denkt dat hij niet in de war 
was, maar dat de beste man altijd dooien in zijn 
tram ziet die apathisch op hun telefoon staren. 

Somber ziet het er uit voor de werknemers van 
Vroom en Dreesman. In een vlaag van 
verstandsverbijstering is V&D destijds verkocht aan 
de beruchte Amerikaanse investeerder KKR. Die 
haalde V&D van de beurs en verkocht onmiddellijk 
het vastgoed. Niets meer geïnvesteerd en dus niet 
meegegaan met de moderne wensen.  

10.000 werknemers onzeker over hun baan bij 
(uiteengespatte) Droom en Vreesman. 

Daar raak je als ' normaal ' mens ook aardig van in de 
war. 

 

 

Marion van den Berg 
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Bestuursmededelingen 

  

 

Ledenmutaties: 

Als nieuw lid kunnen wij verwelkomen: 

Mevr. K. Veenstra, Oostercluft 460 te Steenwijk 

 

 

Fractiespreekuur: 

Elke maandagavond houdt onze 
gemeenteraadsfractie een telefonisch spreekuur en 
is te bereiken op telefoonmummer: 06-1854457. 

Uiteraard zijn de fractieleden en burgerraadsleden 
ook op andere momenten op hun privénummer te 
bereiken. 

 

Campagne Staten- en Waterschapsverkiezingen: 

Heeft u tijd en zin om te helpen bij het flyeren, laat 
het ons even weten. 

Bel dan even met:  

Trijn  Jongman 06-22848024 mailadres: 
trijnjongman@hetnet.nl 

Wim Ziel 0527-241519 mailadres: 
pvdasteenwijkerland@home.nl  

 

Elders in dit nummer tref je de data en tijden aan 
waar wij gaan flyeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wandeltocht: 

Wij houden op zondag 8 maart a.s. een wandeltocht 
met aansluitend politiek café. 

Locatie:  Geertien, Muggenbeet 3, 8356 VK 
Blokzijl 

Inloop:  10.00 – 10.30 met koffie 

Start:  10.30 uur 

Inschrijfgeld: Eur. 5,-- per persoon ten bate van de 
Voedselbank Steenwijk 

Kledingadvies: Rood  

Na afloop: Kop snert 

Politiek Café: ca. 12.00 uur met Lutz Jacobi (lid 2e 
kamerfractie), Tijs de Bree (lijsttrekker Staten), 

Mark Tuit (lijsttrekker PvdA Waterschap Reest en 
Wieden), Wim Konter (nr. 2 PvdA Waterschap Reest 
en Wieden), Teun Boxum (nr. 3 PvdA Waterschap 
Reest en Wieden) Gespreksleider: Luc Greven. 

Opgave: In verband met de hoeveelheid 
snert, graag uw opgave graag vóór 2 
maart bij: 

Wim Ziel: 0527-241519 emailadres: 
pvdasteenwijkerland@home.nl 

 

mailto:trijnjongman@hetnet.nl
mailto:pvdasteenwijkerland@home.nl
mailto:pvdasteenwijkerland@home.nl
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Campagnenieuws 

18 maart 2015 is het weer zover We mogen weer 
naar de stembus om gebruik te maken van ons 
democratisch recht om te stemmen! Voor de 
provinciale verkiezingen die zo belangrijk zijn voor 
ons in de provincie, maar zeker zo belangrijk door de 
koppeling met de Eerste Kamer. Provinciaal kunnen 
we het verschil maken en de slogan waar de PvdA, 
onder leiding van Tijs de Bree  voor staat:  

Samen werken & leven 

 Op de kandidatenlijst staan Luc Greven en Wim 
Konter. 

De materialen  zoals  flyers en tijdschriften zijn weer 
binnen. Ook de posters voor de ramen zijn 
opgehaald en zijn bij deze Koppelinks gevoegd.  

De verwachting is dat 60 % van het stemgedrag is 
geënt op landelijk beleid. Dus de uitspraken 
vanuit:”DEN HAAG” bepalen hoe de kiezer zijn vakje 
rood maakt en niet hoe de provincie kleur geeft aan 
haar beleid. Dat is de verwachting, maar ontslaat ons 
niet van de plicht om regionaal ons in te zetten voor 
deze verkiezingen. 

Daarnaast is er voor het eerst een koppeling genaakt 
met de waterschapsverkiezingen. In “Reest en 
Wieden” doen wij als PvdA mee met een eigen lijst. 
Onder aanvoering van Mark Tuit en op de tweede en 
derde plaats respectievelijk Wim Konter en Teun 
Boxum uit onze gemeente. Ook daar wordt een 
afzonderlijke flyer gemaakt en een pakkende slogan 
die aansluit bij de provinciale slogan:  

Samen werken met en aan water 

We willen werken aan een hoge opkomst. Daarom 
hebben we weer een aantal acties gepland:  

28-02  10.30 uur start van de regionale campagne 
in het stadslogement in Steenwijk: Aan de 
koffie met kandidaat Statenleden en leden 
van de waterschap. Aansluitend gaan we een 
uurtje de markt op voor een 
zichtbaarheidactie. 

02-03 sluiten wij aan bij de regionale avond in 
Meppel. Hoe gaan we werken aan werk                   
voor de jeugd. (houd voor verdere informatie de 
kranten en de website in de gaten) 

08-03 10.00 /13.00 Uur Wandeltocht Weerribben in 
rood en aansluitende politiek café bij Geertien in  

 

 

Muggebeet Ook nu is de opbrengst voor de 
voedselbank. Inleg €5.00 en na afloop een kop snert.  
Tijdens het politiek café zal Lutz Jacobi, Tijs de Bree 
en Mark Tuit hun visie geven over ons gebied onder 
leiding van Luc Greven. Opgave bij Wim:  
pvdasteenwijkerland@home.nl 

Voor de niet wandelaars kom rond 12.00 uur naar 
het politieke cafe! 

06-03  16.00/18.00 uur wijkcanvassen in 
Vollenhove (verzamelen parkeerplaats  aan de 
haven) 

07-03  10.00/12.00 uur wijkcanvassen Steenwijk 
west (verzamelen parkeerplaats Zuidwester) 

13-03  16.00/18.00 uur wijkcanvassen in Blokzijl 
(verzamelen parkeerplaats Oude Verlaat) 

13-03 16.00/18.00 uur wijkcanvassen 
Giethoorn(verzamelen parkeerplaast De Buzepolle) 

14-03 10.00/12.00 uur wijkcanvassen Steenwijk 
Oostermeenthe ( verzamelen parkeerplaats De 
Oerthe 

16-03 16.00/18.00 uur wijkcanvassen 
Steenwijkerwold Verzamelen parkeerplaats MFC 
Hoogthij)  

Opgeven voor  wijkcanvassen bij Trijn: 
trijnjongman@hetnet.nl of Wim : 
pvdasteenwijkerland@home.nl  

De campagne coördinatie bestaat uit de leden: Wim 
Konter, Teun Boxum, Luc Greven, Wim Ziel en Trijn 
Jongman 

We zien u graag op een van onze activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pvdasteenwijkerland@home.nl
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afdeling Steenwijkerland 

Het bestuur nodigt u uit voor haar jaarvergadering, welke gehouden wordt: 

Wanneer:  donderdag 26 maart 2015. 

Waar:   Wijkcentrum De Korf, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk 

Aanvang:  20.00 uur 

AGENDA: 

1. Opening 
2. Mededelingen – ingekomen stukken 
3. Notulen jaarvergadering 6 maart 2014. (zie blz. 8 en 9) 
4. Notulen ledenvergadering 27 november 2014. (zie blz. 10 en 11) 
5. Jaarverslag secretaris 2014 (zie blz. 5) 
6. Jaarrekening 2014 (wordt ter vergadering uitgereikt) 
7. Verslag kascontrolecommissie (Jaap Otten en Meinie Dalstra-Kramer) 
8. Jaarverslag fractie 2014 (zie blz. 6 en 7) 
9. Bestuursverkiezing: 

Vacature: voorzitter van de afdeling. Het bestuur stelt voor te benoemen tot voorzitter van de 
afdeling: Jan Dirkzwager 
Chrisstien Dollekamp, aftredend en niet herkiesbaar 
Marko Ferwerda, i.v.m. burgerraadslid aftredend en niet herkiesbaar 

10.  Benoeming congresafgevaardigde en plaatsvervanger: 
Het bestuur stelt voor Frits Hoekstrra te benoemen als afgevaardigde en Siem Bakker als 
plaatsvervanger 

11. Benoeming gewestelijk afgevaardigden: 
Het bestuur stelt voor te benoemen: 
Chrisstien Dollekamp 
Willem Sommer 
Siem Bakker 

12. Benoeming kascontrolecommissie: 
Jaap Otten aftredend en niet herkiesbaar 
Meinie Dalstra-Kramer aftredend en herkiesbaar 
Jan ten Klooster (was reserve) verkiesbaar 
Reserve vacature 

13. Rondvraag 
14. Pauze 
15. Gastspreker: Leo Koopal, directeur N.W.Groep / IGSD over Mensen met een beperking in reguliere 

werkprocessen. 
16. Sluiting uiterlijk 22.15 uur 

 

Voor alle functies kunnen tegenkandidaten worden aangemeld tot een half uur voor de vergadering bij de 
secretaris. 
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Jaarverslag  2014 (Marion van den Berg) 

Partij van de Arbeid afd. Steenwijkerland 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in onze 
'stamkroeg' de Oerthe wensten de leden elkaar 
traditiegetrouw een gezond en gelukkig 2014 toe. 
Slechts 2 maanden verwijderd van de 
Gemeenteraadsverkiezingen ...de messen werden 
geslepen! 

Met op zak een ijzersterke kandidatenlijst, 
vastgesteld op 28 november, zou de rode golf weer 
door de straten gaan. 

De openbare verkiezingsavond op 21 februari was 
een groot succes. Onze  gastspreker Hamit Karakus, 
wethouder en lijsttrekker in Rotterdam, is geboren 
en getogen in Steenwijk . Zijn inspirerende 
levensverhaal , m.n. over hoe het 
sociaaldemocratische gedachtegoed op zijn pad was 
gekomen ,sprak de volle zaal zeer aan. 

De wandeltocht 'Weerribben in Rood' vond plaats op 
2 maart. Lutz Jacobi was onze gast en alle 
deelnemers beaamden dat we in een prachtig 
natuurgebied wonen. De opbrengst werd gedoneerd 
aan de voedselbank. 

Op 6 maart werd de jaarvergadering gehouden. 
Naast de vaste items die bij een jaarvergadering 
horen gonsde het van de spanning m.b.t. de 
naderende verkiezingen. Landelijk stond de PvdA er 
slecht voor, maar er werd hard  gewerkt om deze 
negatieve spiraal te doorbreken op gemeentelijk 
niveau. 

De gastspreker was Peter Hermans (Statenlid). Hij 
vertelde over de natuur, herijking van ecologische 
hoofdstukken, de omgevingsvisie ( groen) en over de 
economie, het milieu en vergunningen(grijs). O.a. 
kwam ter sprake hoe tegen de hypermarkt werd 
aangekeken. 

Wil Pit trad toe tot het bestuur . Van harte welkom 
Wil! 
19 maart...Na een spannende dag bleek na de telling 
van de stemmen dat de PvdA van 6 naar 5 
raadsleden zou gaan. Uiteraard enigszins 
teleurstellend,  maar , afgezet tegen het landelijke 
beeld , blij dat de schade beperkt was gebleven . 

De evaluatie van de uitkomsten van de 
Gemeenteraadsverkiezingen werden op 24 april 
besproken in een ledenvergadering. Luc Greven 
bracht de leden op de hoogte van het verloop van de  

onderhandelingen over de vorming van het college. 
Vrij snel werd duidelijk dat dit niet goed uitpakte 
voor de PvdA . We moesten de oppositie-strijdbijl 
oppakken. 

Jan Dirkzwager en Jan ten Klooster hadden reeds in 
een eerder stadium aangegeven afscheid te nemen 
van de fractie. Onze hartelijke dank voor hun 
onbetwiste tomeloze inzet gedurende de jaren dat 
zij de fractie verrijkten met hun kennis en 
deskundigheid.  
De ledenvergadering op 11 september stond in het 
teken van de actualiteit: decentralisatie, WMO en 
Zorg. De dames van de Thuiszorg en FNV, die weken 
lang protesteerden in de tent vóór het 
Gemeentehuis , waren onze gasten . Dit leverde 
boeiende discussies op. 
Tijdens de ledenvergadering van 27 november legde 
Gé Wildeboer voor de laatste maal de 
voorzittershamer neer. Haar gezondheid laat het 
helaas niet toe om verder te gaan als voorzitter. Wij 
danken Gé van harte voor de unieke wijze waarop zij 
haar voorzittersrol heeft vervuld. Met een schijnbaar 
gemak verbond zij ontwapenend bestuur, fractie en 
leden. Het ga je goed Gé! 

In 2014 is het bestuur 10 maal bijeen geweest. Het 
bestuur telde oorspronkelijk 7 leden. In het voorjaar 
trad Wil Pit toe tot het bestuur. In november trad Gé 
Wildeboer af als voorzitter en nam de vicevoorzitter 
Hennie Brands als interim, de voorzitterstaak op 
zich. Chrisstien Dollekamp treedt uit het bestuur en 
wil zich geheel richten op de fractie als fractievolger. 
Marko Ferwerda is burgerraadslid en volgens de 
statuten is dat niet verenigbaar met zijn 
bestuursfunctie. 
Wij danken Chrisstien en Marko hartelijk voor hun 
inspanningen in het bestuur. 
De samenwerking tussen bestuur en fractie verloopt 
voorspoedig. Tijdens een fractievergadering is een 
bestuurslid aanwezig en tijdens een bestuurs- 
vergadering is een fractielid aanwezig. 

De financiële situatie in Europa is zorgelijk te 
noemen ,maar niet bij de PvdA  Steenwijkerland! 
Onder kritisch toeziend oog van penningmeester 
Wim Ziel kunnen we spreken van een financieel zeer 
gezonde afdeling. 
De PvdA Steenwijkerland heeft zich herpakt en ziet 
actuele zaken zoals o.a. decentralisatie, 
werkloosheid, gezondheidszorg, wonen en 
jeugdbeleid als een uitdaging om voor te strijden als 
oppositiepartij. 
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Fractieverslag 2014 

 

Grote veranderingen 

2014 stond voor de fractie in het licht van de 
raadsverkiezingen van maart. Tot die verkiezingen is 
met grote inzet gewerkt aan het realiseren van een 
goed resultaat met een energieke campagne. Toen 
na de verkiezingen al snel bleek dat BGL niet met de 
PvdA in een college zitting wilde nemen is de fractie 
zich gaan voorbereiden op de in Steenwijkerland 
zeer ongebruikelijk rol in de oppositie. Met een 5-
koppige fractie: Trijn Jongman, Frits Hoekstra, Jan 
Cordes, Willen Sommer en Luc Greven. En met gemis 
van Jan Dirkzwager en Jan ten Klooster, tot maart 
zeer gewaardeerde krachten van de fractie, ook 
vanwege hun specialismen op het terrein van 
financiën en arbeidsmarkt.  

 

Interne en externe contacten 

De fractie vergaderde in 2014 rond de 40 maal. 
Nagenoeg elke maandagavond, uitgezonderd 
vakantieperiodes. Op die avonden worden de 
agenda’s van de commissievergaderingen en 
raadsvergaderingen besproken en wordt de inbreng 
in de raad geëvalueerd. Ook worden op die 
vergaderingen regelmatig vertegenwoordigers van  

 

 

 

 

instellingen ontvangen of inwoners met problemen 
om met hen door te spreken wat de fractie voor hen 
kan betekenen. 

Een groot deel van het raadswerk speelt zich buiten 
het gemeenthuis af. Er zijn door leden van de fractie 
vele tientallen bijeenkomsten bezocht en bezoeken 
afgelegd bij wijkverenigingen, bedrijven, sportclubs, 
zorginstellingen etc.  

In PvdA-verband zijn er contacten met de 
Overijsselse buurfracties en ook met Westerveld en 
Meppel. De decentralisaties zijn daarbij een 
belangrijk thema, omdat de gemeenten op dat 

terrein met elkaar samenwerken. De (leden van) de 
fractie namen ook deel aan regionale en landelijke 
activiteiten van de PvdA, in 2014 vooral gericht op 
de invoering van de participatiewet, de wijzigingen 
in de zorg en de overgang van de jeugdzorg naar de 
gemeeenten.  

 

Belangrijke thema’s 

In 2014 was de nieuwe regeling rond de 
huishoudelijke zorg een onderwerp dat alle 
aandacht heeft gekregen. De fractie heeft met zorg 
de keuzes van het college van BGL etc. op dit terrein 
gevolgd. Er dreigde ontslag voor honderden 
medewerkers van ZONL en onzekerheid voor veel 
mensen over de continuïteit van de hulp als gevolg 
van de keuzes van dit college. Het vorige college met 
de PvdA had 1.3 miljoen gereserveerd om de 
overgang van de zorg naar de gemeente heel 
geleidelijk vorm te kunnen geven. Het huidige 
college heeft dat geld als algemeen dekkingsmiddel 
ingezet, o.a. om het zogenaamde “gratis” parkeren 
mee te financieren. We hebben ons hard gemaakt 
voor behoud van fatsoenlijk werk en fatsoenlijke 
zorg. 

Ook hebben we geknokt voor een gegarandeerd 
aantal plekken in de sociale werkvoorziening (NWG). 
In december kwam de gemeentelijke uitwerking van 
de Participatiewet aan de orde. Daarin wordt aan 
het college de ruimte te geven om zelf te bepalen 
wat de omvang van het aantal beschutte 
werkplekken zal zijn. Dit college hanteert in haar 
voorstel geen ondergrens of een gegarandeerd 
aantal beschutte werkplekken. Dat betekent dat de 
sociale werkvoorziening met de verordening in de 
hand opgeheven zou kunnen worden op grond van 
een afweging van het college. In een aantal 
gemeenten in het land is dat voornemen al aan de 
orde geweest. De fractie wilde middels een motie 
een gegarandeerd aantal beschutte werkplekken in 
stand wil houden en wilde dat in de verordening 
vastgelegd zien.  

Op initiatief van de fractie is een dreigende korting 
voor de minima afgewend. Bij de vaststelling van de 
nieuwe tarieven voor de afvalstoffen kwam het 
college van BGL etc. met het voorstel om de 
kwijtschelding van de kosten voor ledigingen voor de 
mensen met een minimuminkomen te schrappen. 



 
7 KoppeLinks februari 2015 

 

Dat betekende een achteruitgang voor een 
bijstandsgezin of een oudere met alleen AOW van € 
27,-. We hebben ene meerderheid gerealiseerd voor 
een motie om dat te blokkeren.  

We hebben hard getrokken aan een plan voor werk 
voor jongeren in de Wajong. Op initiatief van de 
PvdA is in november een motie aangenomen om het 
college op te dragen sneller met een plan te komen 
om mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt aan het werk te houden of aan werk te 
helpen. Per 1 januari ‘15 is nieuwe wetgeving van 
kracht die het bedrijfsleven en de (lokale) overheid 
stimuleert, over het hele land gerekend, 125.000 
arbeidsplaatsen voor deze doelgroepen te 
realiseren. Vertaald naar Steenwijkerland gaat dat 
dan om ongeveer 250 plekken. Wij willen dat daar 
snel aan gewerkt gaat worden, het college van BGL 
etc. dreigde alle tijd te nemen.  

De gemeente (soms in een samenwerking met 
andere gemeenten) stond in 2014 voor grote 
aanbestedingen in de zorg. De fractie heeft middels 
een motie ervoor gepleit een criterium op te nemen 
dat een maximumpercentage stelt aan de overhead 
van een organisatie die een contract in de zorg 
gegund krijgt. De motie kreeg geen meerderheid in 
de raad op afraden van het college van BGL etc. Ook 
sneuvelde een voorzet om de salarissen van 
topbestuurders in de zorg bij aanbestedingen te 
begrenzen. 

Met D66 en de ChristenUnie heeft de PvdA een 
motie ingediend om zeker te stellen dat de 
voorbereidingen die door het vorige college gestart 
zijn om tot 1 school te komen in Giethoorn met 
kracht worden doorgezet. Er is in Giethoorn Noord 
en Zuid veel draagvlak om de huidige 2 
schoolgebouwen (die aan groot onderhoud toe zijn) 
te vervangen door 1 nieuw schoolgebouw op een 
locatie langs de Beulakerweg. Op aandringen van 
fractie kwam een toezegging los van het college om 
de voorbereidingen door te zetten.  

 

Luc Greven 

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid 

Februari 2015 
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Verslag jaarvergadering Partij van de Arbeid afd. 

Steenwijkerland d.d. 06-03-2014 

in Dalzicht , Oldemarkt 

1. Opening 
Voorzitter Gé Wildeboer opent de vergadering en 
heet alle aanwezigen van harte welkom. 
 
2. Mededelingen/Ingekomen stukken 
De volgende leden hebben zich afgemeld: Janneke 
Cordes,Bert Dassen,Mv. Doornspleet,Jan Otten, 
Rob Moonen,Willem Sommer,Frits Hoekstra en Jan 
Cordes (i.v.m. een bijeenkomst van LTO) 
 
Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat Wil 
Pit bereid is zich kandidaat te stellen om zitting te 
 nemen in het bestuur. Zie punt 9. 
 
3.  Notulen jaarvergadering 28 maart 2013 
N.a.v. de notulen: 

-Wies Brands wil haar opmerking in de rondvraag 
uitgebreider verwoord hebben. De indruk zou 
gewekt  kunnen worden dat de gemeente de Pvd 
A subsidieert ( geld van de gemeente rechtstreeks 
naar de PvdA). 
 Ilja benadrukt dat ooit bij meederheid besloten is 
dat de overdracht op deze manier zou gaan. 
Koos voegt er aan toe dat het zo gegaan is omdat er 
altijd een aantal was dat het geld niet overmaakte. 
Overigens worden de notulen goedgekeurd. 
 
4. Notulen ledenvergadering 9 januari 2014  
N.a.v. de notulen:  
-verduidelijking opmerking Jan ten Klooster: 'De 
korting op de huidige regeling gaat  
alleen maar ten koste van de lokale initiatieven '. 
-Siem meldt dat de pinautomaat weer functioneert 
in Wanneperveen. 
Overigens worden de notulen goedgekeurd. Met 
dank aan Chrisstien. 
 
5. Jaarverslag 2013  secretaris 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

6. Jaarrekening 2013 
De jaarrekening wordt ter vergadering uitgereikt. 
Penningmeester Wim Ziel geeft een toelichting. 
Alle posten zijn ruim gehaald. De kosten van de thema-

avonden worden rechtstreeks door de fractie- 

penningmeester betaald. De posten 'Koppelinks en 
vergaderkosten' zijn iets hoger dan begroot was. 
Het voorstel is om 2250 euro toe te voegen aan het 
verkiezingsfonds. Uiteindelijk zit er 22.000 euro in de 
verkiezingspot. 
  
De overgang van de ING naar de RABO bank heeft 
tot gevolg dat er geen acceptgiro's meer gebruikt 
worden. Voor de Koppelinks betekent dit dat er 
slechts een oproep aan de leden gedaan wordt in de  
Koppelinks met de vraag om een financiele 
ondersteuning.  
 

7. Verslag kascontrolecommissie ( Wies Brands-
Denekamp en Jaap Otten) 
De commissie heeft haar controlerende taak 
uitgevoerd en roemt de accuratesse waarmee de 
penning- meester zijn taak uitvoert. 
Wies en Jaap stellen de vergadering voor de kas 
goed te keuren waarmee de vergadering uiteraard 
instemt. Met dank en applaus voor Wim Ziel! 
 

8. Jaarverslag fractie 2013 
Het verslag wordt goedgekeurd. Bovendien wordt 
Jan van harte bedankt voor de uitgebreide verslagen 
in de Koppelinks waardoor alle leden goed op de 
hoogte blijven. Applaus voor Jan ! 
 
9. Bestuursverkiezing 
Het bestuur heeft Wil Pit benaderd met de vraag of hij 
zich kandidaat wil stellen voor een bestuursfunctie. 
Wil heeft hier positief op gereageerd. Het bestuur stelt 
zijn verkiezing voor aan de vergadering en Wil Pit 
wordt bij acclamatie gekozen. Wil ,van harte welkom in 
het bestuur. 
Wim Ziel is aftredend en herkiesbaar. Wim wordt bij 
acclamatie herkozen.  

 

10. Benoeming congresafgevaardigde en 
plaatsvervanger 
Het bestuur stelt voor om Jan Dirkzwager te 
benoemen als congresafgevaardigde en Frits 
Hoekstra als plaatsvervanger. 
De vergadering gaar hiermee akkoord. 
 
11. Benoeming gewestelijke afgevaardigden 
Het bestuur stelt voor te benoemen: Chrisstien 

Dollekamp en Siem Bakker.  Voor de vacature stelt 
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Willem  Sommer zich beschikbaar. De vergadering gaat 

hiermee akkoord. 

 12. Benoeming kascontrolecommissie 
Wies Brands-Denekamp is aftredend en niet 
herkiesbaar. Jaap Otten en Meinie Dalstra-Kramer 
zijn herkiesbaar. Als reserve stelt Jan ten Klooster 
zich beschikbaar. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. Met dank aan 
Wies voor haar inspanningen voor deze commissie. 
 

13. Rondvraag 
Jaap Otten spreekt zijn waardering uit voor 
Chrisstien die een soort bindende factor is. Denk 
hierbij aan het verzorgen van de rozen , koffie enz. 
Applaus voor Chrisstien voor dit o zo belangrijke  
'achtergrond-werk'. 
Hennie constateert dat Oldemarkt wellicht toch niet 
zo'n gelukkige vergaderkeuze is gezien de opkomst. 
Het spreiden van de vergaderlokaties over de 
verschillende kernen is een mooi probeersel ,maar 
werkt kennelijk niet. Hennie gaat binnenkort een 
zaaltje bekijken in Steenwijk ( voorheen 'Sportlust'). 
 

 PAUZE 

15. gastspreker Peter Hermans ( statenlid) 
Peter Hermans maakt deel uit van de PvdA -fractie 
bestaande uit 9 leden. De PvdA zit in de oppositie. 
Tijdens deze bijeenkomst zal hij e.e.a. vertellen over 
de clusters groen ( natuur en omgevingsvisie) en 
grijs(economie,milieu en vergunningen). 
De inzet bij de natuur is m.n. een rol spelen bij de 
herijking van ecologische hoofdstukken. Bleeker 
heeft fors gesneden ( natuur< en landbouw >). Hoe 
kun je met de beperkte middelen nu het maximale 
er uit halen? 
De inrichting van de natuur is een belangrijk punt. Er 
is een commissie gevormd o.a. met Co Verdaes die  
zich tot doel stelt om LTO en landschapsbeheerders 
te binden. Het standpunt van de PvdA is om , nu er 
een akkoord is, de partijen het zelf te laten oplossen. Dit 

beleid blijkt succesvol met het oog op de langere termijn. 

 
 Wat betreft de mega-stallen: PvdA heeft 'kort door 

de bocht' de naam tegen de boeren te zijn .Ons 

standpunt is : iedereen heeft recht op een goede 

boterham, maar mega-stallen zijn niet wenselijk vanwege 

de uitstoot, het  epidemie-risico en overlast. Landbouw is 

belangrijk voor Overijssel ( 10% van de economie) dus  

 
 

uitbreidingsmogelijkheden moeten beslist 
toegestaan worden, maar dan met allerlei 
voorwaarden. 
De sector moet zichzelf a.h.w. opnieuw uitvinden. 
 
Hypermarkt: 
De omgevingsvisie behelst : hoe willen we met Overijssel 
omgaan ? Zorgpunten zijn kantoorleegstand en 
bedrijventerreinen. De Staten willen zuinig omgaan met 
ruimte. De hypermarkt staat niet in de omgevings- 
visie dus de Staten zijn tegen. Bovendien laat de 
middenstand weten tegen te zijn. Het dilemma is nu: 
'gaan we met de wethouder mee of bewaren we de 
ruimtelijke kwaliteit?'. 
Luc: 'Wij kijken hier anders tegenaan. De vaststelling van 
het bestemmingsplan in 2002 heeft het mogelijk gemaakt 
dat er een hypermarkt kon komen. Binnen deze kaders 
mag een projectontwikkelaar een  hypermarkt bouwen. 
Pas nu wordt er een kanttekening gemaakt door de 
Provincie'. 

 
Openbaar nivo: 
Hoe gaat de bezuiniging vorm krijgen ? Waar zijn de lijnen 
onrendabel ? Waar lopen lijnen bijvoorbeeld 
parallel aan het spoor ? Het is een moeilijke puzzel waar 
het gaat om  maatwerkvervoer , regiotaxi ,  
vrijwilligers inschakelen ( dit kost weer banen). 
Samenwerking moet efficientie opleveren. 

 

 16.Sluiting 

De voorzitter dankt Peter hartelijk voor zijn komst en 

presentatie en wenst alle aanwezigen wel thuis. 
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Openbare ledenvergadering  

afdeling Steenwijkerland d.d. 27 november 2014 
 

Afwezig met kennisgeving: Berber Greven, Frits 
Hoekstra, Anneke …., Marion van den Berg. 

 

1.Opening. Gé opent de vergadering en heet 
iedereen van harte welkom op de laatste 
vergadering die zij in de functie van voorzitter leidt. 
Gé leidt het onderwerp in over de Waterschappen 
en de vele manieren waarop men naar de 
waterschappen kan kijken. Natuurschoon, schoon 
water, enz. 
Mededelingen:  

- gedenken van Derk Glazenborg en F. Smit. 
- Vergadering van gewest op 29 november. 
- Voor de lijst van de waterschappen heeft 

Koene Pit zich terug getrokken. 
- Er is een verkiezingslijst voor de Provinciale 

Staten vastgesteld. 
 

2.Thema: Waterschapsverkiezingen op 18 maart 
2015. 
- Gastspreker: Marga Kool (Dijkgraaf Waterschap 
Reest en Wieden) 
Geschiedenis; oudste overheid van Nederland, 
buiten de adel en landheren organiseerden de 
burgers zich. Tegen het water strijdend voor een  
goed en gezond leven. Ook nu worden bepaalde 
termen nog gebruikt: dijkgraaf, heemraadschap, 
ingezetenen, ingelanden, schouwen, enz. Het 
waterschap heft zelf belastingen aan de ingezetenen 
en ingelanden, niet via locale , provinciale of 
landelijke overheden. Overstromingen in 18e en 19e 
eeuw in deze streek werd nog genoemd in een 
gedenkgedicht dat in het verleden. Het kanon bij 
Blankenham staat er om te gedenken dat men door 
een kanonschot de bevolking waarschuwde voor 
hoog water en overstromingsgevaar. 
Nu gaat het vooral om het regelen van het waterpeil 
en het schoon maken van afvalwater, veiligheid en 
onderhoud van waterwegen. In de jaren vijftig nog 
heel veel kleine waterschapjes. Nu een 
samenwerking/ fusie van Reest en Wieden met 
Groot Salland in onderhandeling. De tarieven van de 
waterschappen zijn langzamerhand omhoog gegaan, 
door te fuseren met Salland zal dit waarschijnlijk 
lager worden, meer efficiënt qua investeringen en 
werk, bestuurlijke druk verminderen. Maar alleen bij 

overeenstemming van de waterschappen. Dit jaar is 
de waterbelasting met 2% naar beneden gegaan. 
De werkzaamheden zijn langzamerhand verschoven 
van platteland/ landbouwers naar ingezetenen/ 
burgers. De ontwikkeling zet zich ook in emancipatie 
voort. Het aantal vrouwen in besturen neemt toe.  
Men hoopt en verwacht dat door de koppeling met 
de provinciale verkiezingen er meer stemmen 
uitgebracht worden. 
De kwaliteit van het water is weer schoon genoeg 
voor de krabbescheer. De recreatie klaagt over de 
toename van deze planten. Klimaatverandering zorgt 
voor toename van regen in de winter en droogte in 
de zomer. Er moeten meer wateropvangplaatsen 
gemaakt worden. Daar is de aanpassing van het 
landschap bij Wetering een voorbeeld van.  
Toenemend gebruik van medicijnen zullen in de 
toekomst problemen geven. Samenwerking met 
landbouwers, dierenartsen, farmaceutische industrie 
binnen de grenzen van de wet, door stimulering van 
bedrijven en organisaties. Er lopen veel pilots op 
diverse plaatsen voor kansen op gezond en 
duurzaam leven in deze waterschap. 
Marga sluit af met een oproep om te gaan stemmen 
op 18 maart. 

 
Inleiding door Luc Greven voor de beide kandidaten. 
Luc stipt de geborgde zetels in het bestuur aan, waar 
in het verleden veel over gesteggeld is in de afdeling. 
Kennismaking met de PvdA kandidaten uit onze 
afdeling voor Waterschap Reest en Wieden: Wim 
Konter uit Vollenhove (plaats 2 op de lijst) en Teun 
Boxum uit Blokzijl (plaats 3 op de lijst). 
 
Wim: Veiligheid is een groot goed, door civiele 
techniek veel veranderingen, o.a. in zuivering 
meegemaakt. Hij heeft bij Groot Salland ook veel 
met waterproblemen gewerkt. Hij wil graag de 
samenwerking met Groot Salland bewerkstellingen, 
maar Salland heeft grote veiligheidsproblemen, dus 
hij is hier wel kritisch over. Hij wil voor dit gebied 
een verbetering voor toegang van het watergebied. 
 
Teun: Zijn vader zei altijd dat niets krachtiger was 
dan water. Door het schone water is er weer  
Krabbenscheer in de wateren. Krabbenscheer is 
kalkrijk en werd vroeger gebruikt in de landbouw. 
Teun wil uitbreiding van de natuur en is enthousiast 
over het schone water. Hij wil niet dat de tarieven 
hoger moeten worden. Hij wil betere verhouding van 
lasten over alle leveranciers van afvalwater. Het blijft 
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de vraag of het gelijk laten lopen van waterschappen 
bij provincie efficiënt is. De grens van de provincie 
loopt soms midden door een rivier. Niet efficiënt. 
Water en waterstroom is leidend. 
Arnold Nieuwenhuis: Vraag over dat de 
waterzuivering in Steenwijk niet reukvrij is: Vanuit 
het verleden is steeds dichterbij de zuivering 
gebouwd. 
Pieter: Vraag over vitale dijken die onder het rijk 
vallen, voor de veiligheid zijn die naar het rijk gegaan 
(Rijkswaterstaat). De zorg voor de dijken kunnen nu 
terug naar de waterschappen, behalve de dijken van 
de Noordzee en langs de grote rivieren, daar worden 
de financiën gedeeld door rijk en waterschappen. 

 
3.Pauze 
4.Vaststellen notulen ledenvergadering 24 april 2014 
(zie KoppeLinks) 
5.Vaststellen werkplan 2015 (zie KoppeLinks) 
6.Vaststellen begroting 2015 (wordt ter vergadering 
uitgereikt) 
7.Informatie fractiewerkplan door Trijn Jongman 
8.Afscheid Gé Wildeboer als voorzitter van onze 
afdeling. Gé moet om haar lichamelijke klachten 
stoppen. We zijn een boeiende afdeling, met 
interessante discussies. 
Hennie neemt het over als vice-voorzitter. Gé heeft 
13 jaar raadswerk gedaan in Brederwiede. Mede 

door praten van Koos en Hennie heeft ze 8 jaar het 
voorzitterschap gevoerd. Hennie bedankt haar onder 
luid applaus met een presentje en een bos bloemen. 
Het werk in het bestuur vond Gé vooral gezellig. 
Trijn benoemt de wijze van besturen van Gé sinds de 
start van de gemeente Steenwijkerland. 
Gé heeft een zwak voor maar een man in de politiek. 
Ze had maar één man die ze een kus wilde geven, 
André van de Nadort. 
Gé krijgt knopen mee van Trijn, zoals zij ooit ook 
knopen aan de fractie heeft gegeven. Gé houdt van 
gedichten: Luc heeft een gedicht van JC Bloem 
bewerkt: Domweg gelukkig in Wanneperveen. 

 
9.Rondvraag 
Mari Legierse: Als Samsom durft te beweren dat een 
bepaald aantal vluchtelingen NIET meer welkom zijn 
in ons land. Hij heeft al een bezwaar geuit naar 
Spekman, maar hij hoopt dat de afdeling uiting doet 
van afkeuring richting de regering. Samsom 
verkwanselt de principes van de partij. Vluchtelingen 
willen het liefst wonen waar ze geboren zijn. Het 
bestuur neemt het mee. 

 

Sluiting. Gé sluit af met een laatst bedankje. 
 
 

 

Domweg gelukkig in Wanneperveen 

 

Domweg gelukkig in Wanneperveen. 

Ik hoef eindelijk nergens meer heen. 

Wim Ziel vindt de weg naar Steenwijk, alleen. 

Domweg gelukkig in Wanneperveen. 

 

Geen gecanvas meer op een miezerige morgen. 

Het leven houdt meer wonderen verborgen. 

Vergaderen met Hennie tot diep in de nacht. 

Is dat wat ik van het leven heb verwacht? 

 

Ik kies voor de wolken, rood omrand! 

Het riet en de lis aan de waterkant. 

De diepe geur van het zompige veen. 

Domweg gelukkig in Wanneperveen. 

 

Luc 
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Fractiestemmen  januari/februari 2015  
Zwakke basis collegeprogramma  

Het collegeprogramma van BGL, CDA, CPB en D66 is 
eindelijk in een eindversie aan de raad voorgelegd. 
Het is natuurlijk vooral een feestje voor de coalitie, 
wij kijken er van de zijkant kritisch naar. Trijn 
Jongman gaf aan dat de thema’s die centraal staan 
goed gekozen zijn: werk, wonen en zorg. Sterker 
nog: ze komen rechtstreeks uit ons 
verkiezingsprogramma en onze campagne. Daar gaat 
het in Steenwijkerland inderdaad om. De vraag is 
natuurlijk of dit college op deze terreinen veel gaat 
waarmaken. De escapades rond de zorg 
(huishoudelijke hulp) stemmen niet gerust. Ook hun 
werkelijke inzet m.b.t. werkgelegenheid houdt niet 
over: wij kregen bijvoorbeeld geen steun voor de 
motie voor behoud van de werkgelegenheid bij de 
Noord West Groep (sociale werkvoorziening). Ook in 
eigen kring zijn er kennelijk twijfels (de D66 fractie 
gaf ook iets aan van “… en nu de daden nog….”). 
Trijn legde scherp de vinger bij de grondslag van het 
collegeprogramma. Het heet mede op basis van 
communicatie met de burgers opgesteld te zijn. De 
response was evenwel marginaal. Bovendien werden 
aan de burgers onheuse  keuzes voorgelegd als 
“Bent u voor werk of voor natuur.” Alsof dat een 
tegenstelling zou zijn. Maar liefst 2200 
arbeidsplaatsen in de toeristische sector van 
Steenwijkerland zijn (mede) verbonden met de 
natuur. Opvallend was wel de uitgebreide aandacht 
voor de inbreng van het LTO bij het programma. 
Deze landbouworganisatie lijkt zich welhaast tot 5e 
collegepartij te ontwikkelen. We kennen de 
voorliefdes van diverse collegepartijen, maar dit gaat 
verder dan we konden vermoeden. 

Uitvoeringskosten regeling huishoudelijke hulp te 
hoog! 

In de vergadering van de raad van 3 februari was de 
besteding van de aan Steenwijkerland toegekende 
Van Rijn-gelden aan de orde. De gemeente heeft 
voor 2015 (€ 754.000) en 2016 (€904.000) van de 
staatssecretaris extra geld gekregen om de 
huishoudelijke hulpen aan het werk te houden en 
om te zorgen voor continuïteit van de hulp voor de 
cliënten. Zo kan geleidelijk naar een nieuw stelsel 
worden toegewerkt, waar de oppositie in de raad, 
inclusief onze fractie, steeds op aangedrongen heeft, 
ook omdat de gelden daarvoor binnen de 
gemeentelijke begroting gereserveerd waren. 

 

 

Trijn Jongman heeft namens de fractie van de PvdA 
de vinger gelegd bij de uitvoering van de regeling 
voor de toekenning van huishoudelijke hulp die dit 
college voorstelt: die brengt in de eerste plaats hoge 
uitvoeringskosten met zich mee, maar liefst € 
300.000 per jaar. Dat is in geen verhouding en gaat 
ten koste van de beschikbare middelen voor de hulp. 
Ook worden in de voorstellen van het college 
cliënten (vaak ouderen of mensen met een 
beperking, in ieder geval mensen die zichzelf niet 
goed meer kunnen redden) ”werkgever” van hun 
hulp. Dat leidt tot veel onrust, we hebben al veel 
signalen daarvan gekregen. Trijn heeft er in de 
commissie bij het college op aangedrongen te 
zoeken naar andere modellen om de huishoudelijke 
hulp te regelen en in ieder geval te zorgen voor 
betere begeleiding en voorlichting. In de raad van 3 
februari  bleek evenwel dat geen van de suggesties 
van de zijde van VVD, CU en PvdA een gewillig oor 
vond. Het leidde tot een emotioneel geladen afstand 
nemen van het college en hun voorstellen voor de 
regeling van huishoudelijke hulp door Bertine 
Kuperus (VVD), een van de specialisten in de raad op 
dit terrein. Tekenend. Ook Trijn Jongman gaf aan dat 
de regeling nu zo complex dreigt te worden dat het 
ontmoedigend gaat werken en dat de 
voorbereidingen (de start van de nieuwe regeling 
voor nieuwe gevallen is 1 maart (!), de 
besluitvorming door de raad maar 3 weken 
daarvoor) en voorlichting niet op orde zijn: 
“Continueer de regeling van dit jaar, gebruik 2015 
als voorbereidingsjaar en start vernieuwingen op 1 
januari 2016, zoals oorspronkelijk de bedoeling 
was.” CU, VVD en PvdA stemden tegen de 
voorstellen van het college, de coalitie stemde voor.  

PvdA wil garantie voor omvang sociale 
werkvoorziening in Steenwijkerland 

In de raadsvergadering van dinsdag 13 januari kwam 
de uitgewerkte regelgeving (verordeningen) rond de 
Participatiewet aan de orde. Daarin claimt het 
college (BGL, CDA, CPB eb D66) van Steenwijkerland 
de ruimte om zelf te bepalen wat de omvang van de 
voorziening beschut werk (sociale werkvoorziening) 
zal worden. Het college hanteert in haar voorstel 
geen ondergrens of een gegarandeerd aantal 
beschutte werkplekken. Dat betekent dat de sociale 
werkvoorziening (Noord West Groep) met de 
verordening in de hand opgeheven zou kunnen 
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worden op grond van een afweging van het college, 
zonder dat de raad daar nog aan te pas komt. De 
PvdA-fractie legde aan de raad een 
amendement voor om dit te voorkomen. De fractie 
van de PvdA vraagt daarin een gegarandeerd aantal 
beschutte werkplekken in stand te houden en wil dat 
in de verordening vastgelegd zien. Woordvoerder 
Frits Hoekstra zei daarover: “ We zien graag meer 
mensen met een arbeidsbeperking in een regulier 
bedrijf aan het werk gaan, maar we weten ook dat 
een aantal mensen op de sociale werkplaats 
aangewezen zal blijven. We moeten hun zekerheid 
bieden. Wij eisen een ondergrens van tenminste 200 
werkplekken. De middelen zijn daarvoor 
beschikbaar, ook op langere termijn.” Het 
amendement kreeg geen meerderheid in de raad. 
De coalitie hield de gelederen gesloten. 

Eindelijk duideljkheid voor  mini-campings 

Al vele jaren voert de raad van Steenwijkerland 
discussie rond de omvang van de mini-campings. In 
Steenwijkerland kennen we (bijna) 50 vergunde 
mini-campings. Dat is het maximum aantal dat we 
kunnen vergunnen. Per mini-camping  geldt een 
maximum van 15 staanplaatsen. In totaal zouden in 
Steenwijkerland dus 750 staplaatsen op een mini-
camping beschikbaar zijn. Een flink aantal 
vergunninghouders (bijna 20) maakt evenwel geen 
gebruik van de vergunning, runt feitelijk geen 
camping, terwijl anderen dat graag zouden willen. 
Ook willen een aantal bestaande vergunninghouders 
uitbreiden naar maximaal 25. Het college kwam in 
de raad van 3 februari met een voorstel om naar 
maximaal 20 plaatsen te gaan en vergunningen die 
niet gebruikt worden in te trekken. D66, PvdA, VVD 
en CU deden een poging een maximum van 25 in te 
stellen. Dit is in lijn met veel andere gemeenten in 
het land en in lijn met een eerdere motie (voorjaar 
2014) van de raad van Steenwijkerland. De stemmen 
staakten m.b.t. die aanpassing. Daarmee is de 
aanpassing verworpen. Niettemin, er is nu na vele 
jaren discussie in de raad helderheid voor de mini-
campings: maximaal 20 plaatsen. Jan Cordes riep, 
met vele andere fracties, op daar dan ook scherp op 
te gaan handhaven. 

 

Luc Greven, namens de fractie 

 

 

Fractiebezoek aan Middenweg en Steenwijk Noord 

Zaterdag 31 januari heeft de fractie een bezoek 
afgelegd bij de besturen van de wijkverenigingen 
Middenweg (Oostermeenthe, Woldmeenthe en 
Nieuwe Gagels, rond 5000 inwoners) en Steenwijk 
Noord (Tuttelbuurt, Stationsbuurt en 
Steenwijkerdiep, rond 1500 inwoners).  

Beide verenigingen maken zich grote zorgen over 
hun wijkgebouw. Bij de Middenweg staat de Oerthe 
in de verkoop en in Noord het Torennest. Het college 
biedt hun evenwel geen passend alternatief. De 
wijkvereniging Middenweg zou haar activiteiten 
moeten gaan uitvoeren in zorgcomplex de 
Meenthehof. Dat biedt maar een heel beperkte 
ruimte en is eigenlijk alleen geschikt voor activiteiten 
van de wijkvereniging die op ouderen gericht zijn. 
Dat is maar een klein deel van alles wat de 
opbloeiende vereniging onderneemt. In de Oerthe 
past het allemaal goed, zeker wanneer het gebouw 
wat aangepast wordt. Een vergelijkbare situatie doet 
zich voor in Noord. Het Torennest is sinds jaar en 
dag het onderkomen van de wijkvereniging en de 
VUSO. Ze zorgen samen voor een zeer hoge 
bezettingsgraad van het voormalige kleuterschooltje 
midden in de wijk. Ook hiet zou sprake zijn van 
verhuizing naar een zorgcomplex, Nijenstede. Veel 
van de activiteiten van de actieve vereniging zijn 
daar niet inpasbaar.  

In Noord spraken we verder over de 
verkeersproblematiek in de wijk. Vooral rond de 
supermarkt aan de Tukseweg, de Zigher ter 
Steghestraat en de Matthijs Kiersstraat. Veel 
sluipverkeer en onoverzichtelijke verkeerssituaties 
vereisen aandacht. De wijk heeft veel 
verkeersaantrekkende voorzieningen 
(supermarkten, School B, station, Meenthe) en is 
daar niet op berekend.  

Als fractie zullen wij binnenkort, in afstemming met 
de wijkverenigingen, de problematiek van de Oerthe 
en het Torennest agenderen. Het kan niet zo zijn dat 
de 2 grootste wijken van Steenwijkerland het 
moeten stellen zonder “huis van de wijk”. We 
kunnen hen, na het realiseren van uitstekende 
voorzieningen in o.a. Scheerwolde, Tuk, Kalenberg, 
Steenwijk West en Blokzijl, niet wegstoppen in een 
zaaltje in een zorgcomplex. Daarvoor is de 
maatschappelijke betekenis, de verbindende functie 
van een wijkcentrum, veel te groot.  

Namens de fractie, Luc Greven 
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Trijnreis 

“Wat zijn je hobby’s?”, wordt mij wel eens gevraagd. 
Nou er zijn heel veel dingen die ik leuk vind, maar 
waar ik op dit moment te weinig tijd voor heb. Soms 
maak ik er tijd voor en dat is gisteren weer gebeurd. 
Nou ja, gisteren?  
We hebben met 2 bevriende stellen een eetclub. 
Wat houdt dat in? Om toerbeurt gaat een stel koken 
en komen de andere vrienden aanschuiven om te 
genieten van het eten, maar basis is natuurlijk ook 
een gezellige avond. 
 
En wij waren weer aan zet om de avond te 
verzorgen. Nu willen we niet gewoon aardappels, 
groente en vlees koken. Het moet net een beetje 
anders, maar ook weer niet te bijzonder zijn. Niet 
teveel, maar ook niet alleen kleine hapjes. Dus de 
voorbereiding start al een paar weken van te voren: 
wat wordt het thema? Wat is de basis?  Dit keer 
kiezen we voor de Franse keuken.  
En zo lopen we allerlei gerechten door en stellen we 
een viergangenmenu samen. Na dit vast te hebben 
gesteld maken we het boodschappenlijstje. Moeten 
we nog bestellen bij de slager en de groenteboer? Is 
alles in Vollenhove beschikbaar? Gelukkig kunnen 
we ook dit keer alle boodschappen gewoon in onze 
eigen stad kopen. Dit vind ik belangrijk om zo de 
middenstand een kans te geven om te kunnen 
ondernemen. Je moet elkaar wat gunnen! De 
aankleding van de tafel is ook een item. Ook 
daarvoor kunnen we terecht bij de plaatselijk 
bloemist. Het ziet er weer sfeervol uit. 
 
De zaterdag zelf is een dag van alles voorbereiden. 
De hele dag druk: huis moet netjes zijn, bouillon 
trekken voor de soep, nagerecht kan gemaakt 
worden, snijden, schillen en alles zo ver klaar maken 
dat ‘s avonds  met de kleine laatste handelingen de  
 
 
 

 
 
 
gerechten op tafel kunnen worden gezet. Het is een 
dag van samen optrekken, Chrisjan en ik. Ook de 
kinderen doen een bijdrage: een menukaart wordt 
gemaakt, de tafel wordt aangekleed, en de laatste 
vergeten boodschap worden nog snel gehaald. Het 
zijn kleine dingen waar je intens van kan genieten. 
En als ‘s avond de gasten komen en je ziet ze 
genieten van het eten, ondertussen hebben we een 
goed gesprek, heb ik weer een leuke avond. 
 
Genieten van de kleine dingen die het leven mooi 
kunnen maken. Datzelfde gevoel had ik diezelfde 
week ook toen wij op bezoek waren bij de Noord 
West Groep. Je spreekt daar ook mensen die blij zijn 
en enthousiast over hun werk kunnen vertellen. Hoe 
graag ze samen willen werken en vol trots laten zien 
wat ze maken. Ook vol trots vertellen dat ze toevallig 
vandaag bij de NWG zijn, maar eigenlijk bij de Dijka 
of Eleq werken. De mensen die wij graag willen 
ondersteunen op dat wat ze kunnen en ze niet 
wegzetten op dat wat ze niet kunnen. We moeten 
de ondernemers gunnen om een bedrijf te kunnen 
runnen. Echter de ondernemers moeten zich ook 
inzetten om goede arbeidsomstandigheden te 
creëren. Voor alle mensen met of zonder 
arbeidsbeperking.  
Er zijn goede regelingen gekomen, denk aan 
Loonkostensubsidies, om dit mogelijk te maken voor 
zowel de ondernemers als de medewerkers. We 
zullen dit nog meer moeten uitdragen zodat de 
nieuwe Participatiemaatschappij ook daadwerkelijk 
kan slagen.  
Maar het waarderen van mensen kan ook eenvoudig 
door ze gewoon in dienst te nemen. De gedachte dat 
marktwerking en uitbesteding meer oplevert is niet 
zaligmakend. En dan is het in dienst nemen van de 
schoonmakers bij het Rijk een prachtig voorbeeld! 
 
Trijn Jongman, fractievoorzitter 
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Wetenswaardigheden 

De macht van het grote geld 

Volgens cijfers van begin 2013 bezit de rijkste 1% 
Nederlanders 26,6 % van de private vermogens, een jaar 
eerder was dat nog 24%. In tijden van crises gedijt het 
vermogen van de rijkste het best! 

De Franse econoom Thomas Piketty toont in zijn boek 
“Kapitaal in de 21e eeuw”aan dat de vermogens zich 
steeds verder concentreren bij de allerrijksten. 

De afgelopen dagen kunnen wij daarvan weer 
voorbeelden zien. 

Het bedrijf Steenkolen Handelsvereniging (SHV) neemt 
Nutreco,( een bedrijf dat zich bezig houdt met 
viskwekerijen en diervoeding, met een omzet van meer 
dan € 5 miljard per jaar) over. SHV is in het bezit van de 
miljardairs familie Fentener van Vlissingen. 

HAL eigendom van de miljardairs familie Van der Vorm 
brengt haar volledige dochter Grandvision, dat eigenaar is 
van een groot aantal optiekketens wereldwijd, naar de 
beurs. De opbrengst gaat geheel naar HAL. Grandvision 
gaf in 2013 de helft van haar omzet van € 1,4 miljard aan 
reclame. Dat zal gezien de het enorme aanbod aan 
reclame in 2014 en 2015 niet anders zijn. De bedoeling 
hiervan is uiteraard de concurrerende ketens maar vooral 
de zelfstandige optiekzaken uit  de markt te drukken. 

Het zal ook wel ten koste gaan van de glazenslijpers en 
montuurmakers in de goedkope lonenlanden. 

En dan hebben we het in nood gebrachte concern V&D. 
Een korte historie. V&D zat met o.a. De Bijenkorf en 
HEMA en veel andere ketens tot 2002  in Vendex KBB. Het 
geheel werd in 2002 overgenomen door drie z.g. private-
equity ondernemingen, dus hele grote jongens voor € 1,4 
miljard. Door de verkoop van het onroerend goed voor 
ongeveer € 1,4 miljard was men alweer uit de kosten en 
met de verkoop van de rest heeft men een winst gemaakt 
tussen de 100 en 200%. V&D is op dit moment eigendom 
van Sun Capital. Sun heeft een belegd vermogen van bijna 
8 miljard. Sun is uit op korte termijn winsten. In 2010 
werd  postorder bedrijf Neckermann gekocht. In 2012 
eiste Sun een grote reorganisatie, wat ook in Nederland 
150 banen kostte, maar drie maanden later liet men 
Neckermann failliet gaan. 

Sun eist nu een grote reorganisatie bij V&D. Sun wil € 40 
miljoen in V&D steken met grote offers van de 
werknemers, de verhuurders van het onroerend goed, 
leveranciers en banken. 

Na het Neckermann verhaal is het niet vreemd dat de 
werknemers weinig bereid zijn om salaris in te leveren. 
Wanneer V&D alsnog failliet gaat krijgt men ook nog te  

 

 

 

 

maken met WW-rechten gebaseerd op een inmiddels 
lager salaris. 

De verhuurders worden lagere huurbedragen 
opgedrongen. De huren worden in ons land over het 
algemeen afgeleid van de waarde van het onroerend 
goed. Afhankelijk van de rentestand bedraagt de jaarhuur 
1/8 tot 1/12 van de waarde van het onroerend. Deze 
huren zijn gezien de omzetmogelijkheden in de meeste 
vestigingsplaatsen veel te hoog, dat geldt voor huren van 
bedrijfspanden in het algemeen, ook in onze regio. De 
nieuwe voorzitter van de Stichting Vestingstad in 
Steenwijkis hier inmiddels ook van overtuigd. 

V&D wil naar een huur gebaseerd op 
omzetmogelijkheden, vergelijkbaar wat veel voorkomt in 
Duitsland. Het lijkt mij  mogelijk dat hierover 
overeenstemming wordt bereikt. Maar haalt V&D het 
zonder een drastische verandering in de 
marktbenadering? Sun zal niet veel geduld hebben. 

En dan zijn er ook nog de z.g. startups, beginnende 
bedrijven die gefinancierd worden door de grote 
Amerikaanse winstmakers als Apple (17 miljard winst in 
een kwartaal), Microsoft, Amazon etc. Taxidienst piraat 
Uber is een voorbeeld. Ethiek en moraliteitzijn van een 
bedenkelijk niveau. Weer worden mensen in een in een 
marginaal inkomen gedreven terwijl de aanbieder van het 
product schat rijk wordt. En dit ook nog eens gefaciliteerd 
door de mogelijkheden van belastingontwijking. 

Tenslotte nog het verhaal van de Nederlandse 
Webmiljonair Kees Koolen die van plan is de grootste boer 
van de wereld te worden. Koolen heeft zijn webbedrijf 
Booling.com verkocht. Er is in Brazilië 31 duizend hectare 
land aangekocht waarop 100.000 koeien moeten worden 
gehouden die 1 miljoen oplopend tot 4 miljoen liter melk 
per dag moeten produceren. De totale investering 
bedraagt tussen de 500 miljoen en 1,2 miljard euro 
waarvan de Braziliaanse staat 1/3 subsidie zou willen 
toekennen. Compagnon zou worden Willy van Bakel ooit 
de grootste Nederlandse melkveehouder met ook een 
aantal megastallen in de VS. Het bedrijf is echter failliet 
gegaan en de FBI startte een onderzoek i.v.m. illegale 
piramideconstructies. Voor het onderzoek voltooid was is 
hij naar Zuid-Amerika vertrokken. Dus naast de Russische 
oligarchen moeten we nog op veel meer mensen letten 
wat ze met hun geld doen. 

Henk Nijboer van onze Tweede Kamerfractie lijkt mij hier 
goed mee bezig te zijn. 

Willemsoord, 6 februari 2015  

Jan te Klooster  
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IN GESPREK  MET  ……….161 

WIM  KONTER  

Geboren   7-9-1959    te Vollenhove 

Woont  nu    Kade 3   te Vollenhove 

 

Op  een zonovergoten vrijdagmiddag begin februari 
toog ik naar Vollenhove voor een gesprek met een 
van onze nieuwe leden Wim Konter. Hij  woont aan 
de zuidrand van de oude kastelenstad met een fraai 
uitzucht op de Bentpolder en de oude Zuiderzeedijk.   

Wim is verknocht aan zijn mooie stekkie. Hij heeft 
een half jaar tijdens zijn opleiding stage gelopen in 
Zuid-Afrika en heeft een tijdje in Bangla Desh 
vertoeft.  Weer thuis in Vollenhove , zei hij tegen 
zich zelf: Hier blijf ik wonen, mooier kun je het niet 
vinden in de wereld. En zo is het toch, want wat had 
ik een mooie  rit naar Vollenhove . Ik genoot van 
blinkerende zon over de Belter. 

Wims vader heet Lolle. “Dat is een Friese 
voornaam,” zei Wim, “Mijn voorouders  komen van 
Schokland, daarvoor uit Stavoren. Begin 18 e eeuw is 
een van mijn voorouders verhuisd naar Schokland, 
vandaar de Friese inbreng. In 1859 moest Schokland 
ontruimd worden en vertrok een groot deel van de 
inwoners, waaronder  mijn grootouders  naar 
Vollenhove.   Mijn grootvader (bijnaam: Willem 
Troet) was aanvankelijk visser en voer op de VN42, 
maar door een ongeval aan zijn oog moest opa 
stoppen met vissen en begon hij met paling te roken.  
De Konters waren katholiek. Het gezin van mijn 
grootouders telde 11 kinderen. Oom Ab nam de 
palingrokerij over. Mijn vader was de jongste en ging 
naar de ambachtsschool, deed autotechniek, maar 
zijn eerste baan was op de zuivelfabriek.  Het was 
voor een katholieke jongen in die jaren rond WO II  
moeilijk om een partner te vinden . In die jaren was 
er in Vollenhove een jongensoverschot . Er waren 
wel genoeg meisjes, maar  niet uit de RK-kring. Twee 
geloven was in die jaren een lastige combinatie.  

Mijn moeder kwam uit Pannerden. Haar zusje, mijn 
tante Fien, werkte al bij de familie Holweg in 
Vollenhove. Zuster Toos kwam haar bezoeken en 
ontmoette vader Lolle op een feestavond in 
Kraggenburg, waar mijn vader als accordeonfurtuoos 
optrad. En zo is het gekomen.  Vader  verliet de 
zuivel en ging werken in de bouw, hij heeft het 
beroep metselaar tot zijn 53-ste uitgeoefend. Na een 
herseninfarct belandde hij in de WAO. Zowel mijn  

 

vader als moeder leven nog, beiden zijn 85 jaar, 
maar vragen steeds meer ondersteuning. Daarvoor  
werk ik niet op vrijdag en doe samen met broer, zus 
en aanhang de mantelzorg. 

Hoe was je jeugd? 

Een groot gedeelte van mijn jeugd heb ik op de 
Bentstraat gewoond  met hetzelfde uitzicht op de 
Bentpolder als ik nu heb. Ben naar de openbare 
kleuterschool geweest, daarna naar de RK 
basisschool. Alhoewel ik als septemberkind tot de 
jongste van de klas behoorde, kon ik goed 
meekomen. Achteraf zeg ik, de RK school was nu 
niet bepaald de leukste schooltijd,  ik heb me er 
dikwijls verveeld.  

Wat waren je favoriete vakken? 

Rekenen en aardrijkskunde, ook interesseerde ik   
me voor sociale processen. Hoe mensen met elkaar 
omgaan. 

En buitenschools , sportte je ook?  

Ja bij het voormalige SVV, wat nu opgegaan is in sv 
VENO, was ik een actieve  pupil. Daarnaast hield ik 
erg van zwemmen. 

Na de lagere school ging je naar ...? 

De mavo in Vollenhove, ik had weliswaar een 
havoadvies, maar mijn ouders vonden dat ik beter 
eerst in Vollenhove kon blijven. Ik kon dan later wel 
in Emmeloord naar de havo gaan. Toen ik vier jaar 
later in Emmeloord  naar vier havo ging  was  ik  nog 
een van de jongste. 

Wat voor vakkenpakket had je? 

Nederlands, Engels, Wis-, Natuur-en Scheikunde en 
biologie. Biologie had in die periode mijn grote 
interesse. 
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Na Havo-5 wilde ik in eerste instantie naar de  hoger 
bosbouwschool, daar waren maar liefst 600 
aanmeldingen voor 100 plaatsen.  Ik viel uit de boot.  
Mijn tweede keus was de ALO (lichamelijk 
opvoeding). Maar ook dat ging niet door. Ik werd op 
het onderdeel turnen afgetest. Een 
beroepskeuzetest gaf de Hogere zuivelschool in 
Bolsward aan als een geschikte opleiding voor mij. Ik 
heb dat advies niet opgevolgd en ben uiteindelijk 
naar de HTS in Zwolle gegaan Weg-en Waterbouw ( 
nu Civiele Techniek) 

Moest je ook in dienst? 

Neen, Uit bezuinigingsoverwegingen is de lichting 
1959 niet opgeroepen. 

Na de HTS kon ik meteen het werk . Ik ben begonnen 
als technisch ambtenaar in de voormalige gemeente 
Ruinerwold.  

Hoe was je burgerlijke staat toen?  

Ik had toen verkering. Na 3 jaar samen gewoond te 
hebben, kwam het tot een huwelijk. Dat heeft echter 
maar drie jaar geduurd.  Uit dat huwelijk is Leon 
geboren.   

Na goed een jaar na mijn scheiding kwam ik op 
vakantie Ineke tegen, waarmee ik nu al bijna 25 jaar 
een partnerschap heb. Uit deze verbintenis is Lars 
geboren. ( hij kwam net binnen) . 

Lars heef vorig jaar Havo 5 afgerond (CM-profiel), dit 
jaar doet hij examen in  profiel NT (Natuur en 
techniek). Dit om een betere ondergrond te hebben 
voor zijn voorkeuzestudie Gamedesign.  

Leon woont op Tenerife en is piloot bij de Rynair. 

Waanneer  ben je lid geworden van de partij ?   En 
Waarom? 

In september vorig jaar. Trijn is een goede kennis 
van me en al pratende heeft ze mij 
geënthousiasmeerd. Ik kwam tot de conclusie dat ik 
best wel wat voor de partij kon betekenen en heb bij 
Trijn aangegeven dat ik wel wat in de politiek wou 
doen.  

Over Wims loopbaan waren we blijven steken in 
Ruinerwold, Wim had zijn cv al op papier gezet  (3 A-
4’s lang). Hij begint dat CV met een profielschets, dat 
tik ik voor het gemak over. 

In mijn Werk hebben mensen mij getypeerd als : 
Eerlijk, oprecht, resultaatgericht en loyaal in teams 
en met mensen. Empathisch  en creatief 

anticiperend m.b.t. positionering van stakeholders 
en in politiek bestuurlijke processen . 
Enthousiasmerend , gedisciplineerd en doelgericht 
werkend.  Innovatief en degelijk naar  techniek, 
inhoud en projectorganisaties. Een verbinder met 
technische inslag die een brugfunctie voor pro-
jectleiders beheerders en gebruikers is. 

Het inzetten en communiceren van specialistische 
kennis, juist om de vaak technische inhoudelijke 
verschillen te overbruggen in complexe situaties ,  
kan ik goed. 

Wim laat in het vervolg duidelijk zien waar en wat hij 
in zijn werkzaam leven op deze terreinen allemaal 
heeft gedaan.  Hij is bij uitstek een waterschapman. 
Heeft gewerkt  bij diverse waterschappen, 
Zuiderzeeland, Groot Salland, Velt en Vecht  en dan 
nu bij Noorderzijlvest, 

Leiding gehad bij veel projecten, bodemsanering, 
riolering, bouwrijp maken van nieuwe wijken , ja wat 
niet het is een indrukwekkende lijst,   

Hij staat nummer twee op de lijst van de PvdA voor 
de verkiezing van het Waterschap Reest en Wieden. 
We kunnen ons geen betere kandidaat wensen, maar 
zullen anderen dat ook zien? 

Ik vroeg Wim van wie hij concurrentie  verwacht. 

Van de vele lokale persoonlijkheden. We gaan voor 
drie zetels,onze lijsttrekker Mark Tuit is daar 
duidelijk in. Overigens is Mark ook zo’n  lokale 
persoonlijkheid. Mijn kracht ligt in de brede 
inzetbaarheid.  

Ja dat blijkt wel uit je CV.  Hoe komt het dat de 
waterschaplasten in Ren W, bijna de hoogste zijn van 
het land? 

Omdat  bij Reest en Wieden er meer water is dan 
land. De middelen moeten komen van het land. Die 
verhouding is niet gunstig voor R en W. Overigens 
geeft al dat water ook geweldige kansen. 

Welke? 

Er kan beter en meer samengewerkt worden., 
alhoewel ik hier al wel een goed beeld van heb van 
WRW. Samenwerking verstevigen tussen en met het 
bestuur waterschap, natuurorganisaties ,toerisme, 
landbouw en ook op het gebied van stedelijke water. 

Zal dat door de fusie met Groot Salland verbeteren? 
Over hoeveel tijd is dat een feit? 
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In december is al besloten tot een  fusie  per  1 
jan.2016 .  Dat lijkt mij te snel. Ik heb ervaring met 
fusies en dat vraagt tijd, het is niet handig deze 
processen versneld door te voeren. Ik voorzie dat 
het hoofdkantoor in Zwolle komt  en dat Meppel op 
termijn sluit. Verstandig vind ik het niet. Wij (de 
PvdA –kandidaten) maken ons grote zorgen over het 
mogelijke verlies van werkgelegenheid in Meppel. 
Het lijkt logisch om in Meppel een bijkantoor te 
houden, zodat de kennis die de mensen hebben van 
ons bijzondere gebied (natuurreservaten  als 
Weerribben, Wieden en ook Rottige Meenthe) 
behouden blijft. Het blijft belangrijk dat het 
Waterschap dicht bij de mensen, de klanten van het 
schap, blijft.  

Dat moeten we goed verkopen, maar het is nog zo 
stil, Je staat ook op de lijdt voor de PS, Wat verwacht 
jij van de verkiezingen van 18 maart? 

Ik sta op plaats 21 dat is  een onverkiesbare plaats.  
We hebben nu volgens mij 13 zetels. Als je de 
prognoses moet geloven, schat ik in dat we blij 
mogen zijn als het er dit jaar  8 worden. 

Als dat gebeurt en we zo’n dreun krijgen.  Wat dan ?  
Samenwerking zoeken met andere linkse partijen om 
tot een Progressieve Volkspartij te komen? 

Dat zie ik nog niet zo gauw zitten. De moed niet 
verliezen en terug vechten, D’66 is ook van 3 zetels 
weer opgeklommen en doet het nu weer goed het 
CDA lijkt er ook weer boven op te komen. 

Wat doe je in de je vrije tijd?  

Kijk maar in mijn CV. 

En  daar vinden we onder het hoofd  
Nevenactiviteiten en  vrije tijd: 

Voorzitter van de PV De Flevopost  PV staat voor 
postduivenvereniging 

Bestuurslid Stichting  Multi Functionele 
accommodatie ”de Burght”\ 

Voorzitter Sport Vereniging V.E.N.O 

Ondersteunend  bestuurslid Vereniging voor  

Volksvermaken Vollenhove 

Penningmeester VVV Vollenhove/St/Jansklooster 

Voorzitter Biljartvereniging Saantje 

Hobby’s duivensport ( wedstrijden en fokken)  

Hardlopen (duursport)  

Klaverjassen, tuinieren en klussen.  

Voor welke persoon heb je grote waardering, 
bewondering?  

Vaak kom je dan uit bij grote namen. Ikzelf heb grote 
bewondering voor Henk Schuurman, oud secretaris 
van het waterschap Groot Salland. Hij kon het 
zakelijke met het menselijke verbinden. 

Heb je de laatste dagen nog gelachen?  

Ik lach elke dag wel, maar kort geleden bij de 
verjaardag van mijn vriend hebben we veel gelachen 
en plezier met elkaar gehad. 

En waaraan heb je je geërgerd?  

Ik ben nu betrokken bij de aardbevingproblematiek 
in de provincie Groningen. Ik kan me ergeren aan de 
lichtzinnigheid hoe de Rijksoverheid ogenschijnlijk 
met de problemen in Groningen omgaat. Hoe lang 
het duurt en over hoeveel schijven alles loopt. 
Terwijl er toch een gedegen veiligheidsprobleem ligt. 

Voor het afsluiten maak ik ook nog kennis met Ineke. 
Zij had haar werk als radiodiagnostisch laborante bij 
de combinatie van de  ziekenhuizen te Lelystad en 
Emmeloord er op zitten.  

Wim, wat is je motto? 

Ik hou niet zo van motto’s. Maar als ik nu wat moet 
zeggen: Samenwerken en samen werken.   

 Op  de weg naar huis genoot ik weer van ons 
prachtige landschap. 

Misschien had ik ook wel moeten zeggen  

Hier blijf ik!  

  

Klaas Prins 
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Uit het Gewest 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
De nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari in 
Hellendoorn werd door leden van onze afdelingen 
goed bezocht; het was erg druk. Op deze 
bijeenkomst werden de kandidaten voor de 
Provinciale Statenverkiezingen voorgesteld of 
eigenlijk stelden ze zichzelf voor met een z.g. pitch, 
een beeld, gedicht, verhaal dat ze aansprak of 
waarbij ze zich zelf lieten zien/horen.  
 
Ook werd het kernteam van de campagne 
voorgesteld, waarbij Patty Woldhof de taak op zich 
nam om de aanwezige afdelingen te bevragen over 
hun plannen.  
Of dat in alle drukte gelukt is weet ik niet, maar ze 
heeft een aanzienlijk aandeel (samen met Leander 
Broere, Lennart Rietman en Tijs de Bree) in het 
produceren van de campagneflits van de PvdA 
Overijssel, die iedere week naar het bestuur van de 
afdelingen gestuurd wordt met telkens de vraag om 
de campagne kalender die daar in zit, aan te vullen 
met de activiteiten die de afdeling plant/wil 
uitvoeren.  
 
De bijeenkomst werd muzikaal opgeluisterd door het 
duo Rob Bults.  
Tijs de Bree, fractievoorzitter hield een “politieke 
quiz” die tot veel hilariteit leidde.  
Koos Dalstra gaf vanuit het gewestelijk bestuur een 
impressie van de stand van zaken m.b.t. de komende 
Provinciale Staten verkiezingen en de reactie van de 
kiezers daarop met als voorbeeld de zorg die zijn 
broer uitsprak over de landelijke politiek. Ook 
kwamen de Waterschap verkiezingen die gelijktijdig 
worden gehouden aan de orde. 
 
Hij eindigde met het aankondigen van de start van 
de campagne op 20 januari waar hij een lijst met 
zaken, waar we als PvdA best trots op kunnen zijn, 
zal presenteren.  
En sloot af met de woorden: Ik zal mijn Broer 
vertellen dat het goed komt. 
 
Campagnestart op 20 januari 
De verkiezingsposters, de flyers en de 
verkiezingsmagazines konden per afdeling tijdens 
het congres van 17/18 januari worden afgehaald. 
Het gewestelijk bestuur heeft toen besloten om het 

verkiezingsmateriaal collectief te laten bezorgen in 
Nijverdal, alwaar ze na afloop van de 
startbijeenkomst konden worden meegenomen.  
 
Er werden een stuk of acht pallets afgeleverd, die we 
‘s middags per afdeling hebben uitgezocht en 
klaargezet. Druppelsgewijs kwamen de 
afgevaardigden van de afdelingen ’s avonds binnen 
en begonnen meteen hun eigen portie met 
steekwagens naar de auto of busje te brengen.  
 
Het geplande programma kon hierdoor niet op tijd 
beginnen. Dat werd ruimschoots goedgemaakt door 
de inleidingen van Tijs de Bree, Hans Spekman en 
Koos Dalstra. 
Piet de Noord gaf een toelichting op de 
waterschapsverkiezingen. 
Tijs liet de aanwezige kandidaten nog even de revue 
passeren en gaf uitleg bij de aandachtspunten,  
Werk, Landbouw en Cultuur, die we in Overijssel 
belangrijk vinden.  
In onze campagneflitsen wordt hieraan aandacht 
besteed en er zijn op aanvraag folders met deze 
onderwerpen te verkrijgen. 
 
Het verhaal van Hans Spekman ontlokte een prima 
discussie waarin met name de relatie tussen de 
landelijke en de provinciale politiek aan de orde 
kwam. Er werd gevraagd om een boekje/tekst 
waarin de door de PvdA behaalde resultaten te lezen 
waren.  
 
Koos liet in zijn presentatie zien hoe een 
straatcampagne eruit ziet en gebruikte hiervoor een 
foto die in Steenwijk-West van een 
canvasactie/wijkbezoek gemaakt was. Voorts werd 
de sfeer van het congres en vooral de toespraken 
van Marleen Barth, Hans Spekman en Diederik 
Samsom geschetst. Ze, de toespraken, zijn op 
internet te vinden, maar als je erbij geweest bent, 
zal de energie, de overtuiging en het enthousiasme 
een bijzonder warme indruk hebben achtergelaten.  
 
En dat onze bewindspersonen, stuk voor stuk een 
uitstekende prestatie neerzetten kan niemand 
ontkennen. Het gaat de goede kant uit met 
Nederland, de economie trekt voorzichtig aan, de 
werkgelegenheid in de bouw neemt toe door een 
lagere BTW, het consumenten vertrouwen neemt 
toe, De meeste mensen, ruim 2/3 van de 
huishoudens, gaan er in 2015 weer op vooruit, 
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wijkverpleging in het basispakket, we geven de 
wijkverpleegkundigen hun baan terug, we investeren 
100 miljoen om armoede onder kinderen tegen te 
gaan enz. enz. 
 
Dit en veel meer is allemaal te vinden op de site 
”Mijn PvdA” bij Q en A (vraag en antwoord), 
uitgebreid en zeer goed onderbouwd. Maar om 
behulpzaam te zijn bij een wijkbezoek of een 
gesprek op straat, is er een lijst met one-liners (één 
zin) gemaakt (2x A4, een boekje zo je wilt) waar de 
onderwerpen “Beter, Werk, Zorg, Inkomens, 
Economie en Toekomst uitgewerkt zijn. Alle 
aanwezigen hebben deze lijst mee gekregen om 
thuis, in de afdeling te verspreiden. 
 
Landelijke campagneflitsen en zondagsbrieven 
Hou deze wekelijk aan ons via de mail verzonden 
berichten in de gaten als je de actuele stand van 
zaken wilt blijven volgen.  
Bijvoorbeeld in die van 6 februari vind je dingen als 
“Schoonmakers komen weer in vaste dienst bij de 
overheid" of een verwijzing naar een speciale 
resultatensite, waar je uitgebreid de punten vindt: 
“Waar heeft de PvdA zekerheden geboden?” 
Kortom het komt toch nog goed. 
 
 
 
 
Ps. We gaan de verkiezingen in met de volgende 
boodschap: 
 
Op 18 maart 2015 kiezen we de toekomst van 

Overijssel. De afgelopen jaren waren voor velen niet 

makkelijk. Maar ons land heeft de weg naar boven 

weer gevonden. Daar was de moed voor nodig om 

zaken aan te pakken die te lang waren blijven liggen. 

Met resultaat: eindelijk groeit de economie weer, 

vinden werkzoekenden een baan, worden huizen 

verkocht en gaan mensen er op vooruit.  

Op die sociale en realistische koers gaan we verder. 

Voor een Overijssel waar iedereen een goed leven 

kan leiden. Waar meer mensen de zekerheid van 

goed werk hebben, met een vast contract en een 

fatsoenlijk salaris. Waar ouderen nu en in de 

toekomst goede en betaalbare voorzieningen en 

zorg in de buurt krijgen. Voor noaberschap, naar 

elkaar omkijken en niemand buitensluiten.  

In maart kiezen we ook de koers voor Nederland. 

We willen niet dat ons land door politieke 

instabiliteit weer terugvalt in onzekerheid. Daarom 

vragen we om uw stem. Voor uw provincie, de 

waterschappen, de Eerste Kamer.  

Koos Dalstra, gewestelijk voorzitter 

 


