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Van de bestuurstafel

 Rode kaart  

Dit jaar vindt er geen internationaal 

voetbaltoernooi plaats, maar er zijn nog nooit 

zoveel rode kaarten getrokken! De aanvoerder 

van de FIFA, Sepp Blatter geheten, nam een vrije 

trap gericht op het doel. Een paar spelers uit de 

Europese competities, waaronder Michael van 

Praag , probeerden nog een strategisch muurtje 

te plaatsen voor de 16 meter maar het mocht 

niet baten. Goal ! Sepp werd opnieuw in de 

selectie gekozen. 

Na de 2e trainingsdag echter gaf hij plotseling te 

kennen dat hij er toch van afzag gezien het 

gebrek aan vertrouwen. Wellicht vond hij dat hij 

genoeg spelletjes gespeeld had ...of poortte de 

FBI hem en zette Blatter buitenspel? 

Direct daarna , niet geheel toevallig, komt naar 

buiten dat voor het WK van 2010 in feite de 

meeste stemmen waren gegaan naar Marokko. 

De scheidsrechter zag evenwel een schwalbe -

via smeergelden!- over het hoofd en Zuid-Afrika 

kreeg de toewijzing. Hetzelfde geldt overigens 

voor Qatar-2022. 

Nu we het toch over voetbal hebben: heeft die 

voorzitter van de Italiaanse 

amateurvoetbalbond nu de gele of de rode 

kaart gekregen? Deze bobo presteerde het om 

uit te kramen :"Ik ga geen zak geld uitgeven aan 

een bende lesbiennes" 

Van een andere orde ,maar net zo triest, is de 

situatie waarin Griekenland  verzeild is geraakt. 

Ze spelen in de verlenging alvorens er penalties 

genomen gaan worden. Die arme Alexis Tsipras 

zit klem. Hij wordt met een gele kaart 

teruggestuurd naar zijn geboorteland door 

Dijsselbloem en weet al bij voorbaat dat hem  

 

met de meegegeven boodschap de rode kaart te 

wachten staat in het Griekse parlement. 

Dichter bij huis zien we de vuurrode kaart 

uitgedeeld aan NS-president-directeur Timo 

Huges. Verschillende bedrijven streden om de 

vergunning om 15 jaar lang het openbaar 

vervoer in Limburg te mogen verzorgen. Nu 

kleeft aan Limburg wel vaker het etiket 

'corruptie', maar dit terzijde. Uit onderzoek 

bleek dat medewerkers van NS-dochters 

bedrijfsgevoelige informatie van concurrenten 

naar elkaar doormailden en dat Huges hiervan 

op de hoogte was, er niets aan deed en het zelfs 

stimuleerde. Eruit met die man. 

Gelukkig kwam staatssecretaris van Rijn er 

vorige week nog met een gele kaart vanaf toen 

de motie van wantrouwen onvoldoende 

gesteund werd, maar de SVB solliciteert ernstig 

naar een rode. 

Op het moment van schrijven is nog niet 

duidelijk of oranje het redt om door te gaan in 

de EK -kwalificatie na de blamage tegen Amerika 

in het oefenduel . 

Ik vrees het ergste voor Guus Hiddink. In 

voetbaltermen heet dat voortijdig douchen ! 

Marion van den Berg 
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Van de voorzitter 

1 mei nog steeds van waarde 

De 1 mei bijeenkomst was wat mij betreft geslaagd. 
We werden hartelijk verwelkomd door Marlisa 
Wareman van Taman Indonesia, het leukste uitje 
van Overijssel. 

Keklik Yucel hield een gedreven 1 mei rede. 
Gedreven door de waarden vanuit de PvdA. Dit kon 
ook niet anders, gezien haar portefeuille, waar 
emancipatie centraal staat. Daarna was zij bereid om 
de discussie met de zaal aan te gaan. En daar bleek 
wel behoefte aan. Van beide kanten. Keklik wilde 
graag vertellen wat er speelt en er waren vele 
opmerkingen en vragen vanuit de zaal. Reden 
waarom dit ook wat uitliep. Wat mij betreft geen 
probleem, want daar gaat het toch om in de partij: 
discussie voeren met elkaar. 

Dat is hard nodig en soms best moeilijk. Elke open 
discussie binnen de PvdA wordt door de pers snel als 
een open zenuw betiteld of als opstand beschouwd. 
Dat maakt het soms wat spastisch, maar we mogen 
de discussie niet uit de weg gaan. En ofschoon ik het 
manifest Linksom heb ondertekend, de discussie 
goed vind en nodig, vind ik ook dat we moeten 
uitkijken in de wij-zij verhouding te komen. Laten we 
op een volwassen manier discussiëren en niet in een 
verwijtende sfeer. Ik moet zeggen dat dit in 
Kallenkote goed ging. Voor herhaling vatbaar. Ook 
Keklik toonde zich enthousiast en bereid vaker deze 
discussie te voeren. We zullen kijken hoe dit te 
regelen is, omdat dit dan wel op een maandag- of 
vrijdagavond, dan wel op een zaterdag zal moeten 
plaatsvinden, gezien de Tweede Kamer agenda. 

Daarnaast was het mooi dat alle drie de jubilarissen 
ook aanwezig waren. 

Arnold Nijenhuis en Tineke Heij-de Knijff waren 
beiden 50 jaar lid en Klaas Prins zelfs 60 jaar lid. 

Leden die het fundament hebben gelegd van onze 
partij. Die in goede en slechte tijden de partij 
hebben gesteund op allerlei manieren. Leden om 
trots op te zijn. Dat ging ook gepaard met lekker 
eten en daarbij een goed of gewoon gemoedelijk  

 

 

gesprek. We zijn tenslotte ook een vereniging, 
waarbij we zaken met elkaar delen.  

Kortom een dag die past bij onze vereniging. Dan is 
het jammer te zien dat er ook opzeggingen zijn, 
omdat mensen zich niet herkennen in de 
regeringsdaden van het VVD-PvdA kabinet. Binding 
die losser lijkt te worden. Mensen veranderen 
sneller van partij of trekken zich terug uit 
teleurstelling. Helaas gaan zij die teleurstelling niet 
te lijf in discussies. Daarom ben ik ook blij dat er in 
de partij wel een groep is die zich kritisch uitlaat en 
de discussie wil voeren. Zo hoort het ook. Kritiek 
moet nieuwe rozen laten bloeien. 1 mei, een nieuwe 
lente, een nieuw begin, meer van waarde, minder 
spin, dat was mijn motto voor de dag. Ik denk dat in 
Kallenkote dit begin binnen de afdeling gemaakt is. 
Het smaakt naar meer.  

En meer begint op 25 juni met een ledenvergadering 
over de actuele politiek in Steenwijkerland. Zie ook 
verder in deze Koppelinks. Het gaat onder meer over 
de aangekondigde bezuinigingen in Steenwijkerland 
en hoe wij daar als partij tegenaan kijken. De moeite 
waard om hierover met elkaar van gedachten te 
wisselen! 

Op 18 mei hebben we in het zogenaamde 
burenoverleg, met partijgenoten uit Westerveld, de 
Wolden, Staphorst, Meppel en Zwartewaterland 
besproken dat we gezamenlijk een bijeenkomst 
organiseren over de Van Waarde resolutie. Het moet 
weer gaan over onze waarden, niet over het beleid. 
Vanuit die emotie zullen we de discussie aangaan en 
de route naar de toekomst uitstippelen. Dat 
beginnen we gezamenlijk. Dat kan vanuit Meppel of 
vanuit Steenwijk. Dat mag niet uitmaken, het gaat 
ons immers allen aan. Als we iets in Kallenkote 
kunnen organiseren, kan dat ook in Meppel of 
Steenwijk. De exacte datum en het tijdstip volgt nog, 
maar zal eind september of begin oktober zijn. Let 
op de site!  

Kortom meer discussie, meer van waarde. Ik zie u 
graag terug op onze bijeenkomsten. 

Jan Dirkzwager, voorzitter 
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Bestuursmededelingen 

  

Ombudswerk: 

Op zaterdag 13 juni zijn in een startbijeenkomst  de 

ombudsteams in Steenwijkerland, Meppel, Midden-

Drenthe, Staphorst en Westerveld geïnstalleerd. 

 

Hans Spekman geassisteerd door ons Tweede 

Kamerlid Keklik Yücel hebben deze aftrap verricht 

in Schouwburg Ogterop te Meppel. 

De leden zijn hiervoor per mail uitgenodigd. 

Loopt u tegen problemen aan, waarvan u denkt dat 

het Ombudsteam u zou kunnen helpen, dan kunt u 

contact opnemen met: Wil Pit, 0521-518161 

wil_pit@yahoo.com of met Marko Ferwerda 0521-

577009 markof@wxs.nl of via het mailadres van het 

Ombudsteam info@ombudsteamsteenwijkerland.nl 

 

Mailadressen: 

In verband met het u tijdig informeren over 

afdelingszaken beschikken wij graag over uw 

mailadres. U kunt dit doorgeven aan: 

pvdasteenwijkerland.nl 

 

Excursie naar Ieper (België, beleef de 1e 

Wereldoorlog) 

De afdeling Zwolle organiseert een reis naar Ieper. 

Historicus Jan Slijkhuis verzorgt het programma. Het 

is een dagprogramma. 

 

 

 

Er zijn 2 data: zaterdag 20 of zaterdag 27 juni 2015. 

Opgave via zwolle.pvda@gmail.com en geef dan aan 

welke datum u kunt. 

Programma: 

8.00 uur verzamelen in Zwolle 

8.30 uur vertrek naar België (auto’s) 

Bezoek aan o.a. Britse begraafplaats Tyne Cot, 

Duitse begraafplaats Langemark, Flanders Fields 

Museum, Last Post bij de Menenpoort 

23.30 uur terug in Zwolle 

Vervoer: carpoolen met eigen auto’s (kosten worden 

gedeeld)  

Kosten: benzinekosten plm Eur. 25,--, entree 

museum Eur. 9,00, lunch, borrel, diner voor eigen 

rekening. 

 

KoppeLinks: 

Als bijlage van deze Koppelinks ontvangt u een 

acceptgiro voor een vrijwillige bijdrage voor ons 

ledenblad. 

U kunt deze gebruiken voor uw bijdrage, of deze 

overmaken aan op: 

Bankrekeningnr: NL86 RABO 0151 2197 61 

Ten name van PvdA afd. Steenwijkerland onder 

vermelding: KoppeLinks 2015. 

Bij voorbaat dank 

Opinie: 

Wij zijn gestart met een  nieuwe rubriek: Opinie 

We willen leden betrekken bij discussie in de partij 
en geven graag leden de gelegenheid hun opinie te 
vertolken. Reacties op elkaar zijn prima, mits 
inhoudelijk en niet op de persoon. 
 

mailto:wil_pit@yahoo.com
mailto:markof@wxs.nl
mailto:info@ombudsteamsteenwijkerland.nl
mailto:zwolle.pvda@gmail.com
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afdeling Steenwijkerland 

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

 

UITNODIGING 

Openbare thema-avond 

 

Wij nodigen u uit voor een openbare thema-avond welke gehouden wordt: 

Wanneer: donderdag 25 juni 2015. 

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

Tijdstip: 20.00 uur 

    

    AGENDA: 

1. Opening 
 

2. Thema: 
Perspectief Nota 2016-2019 

Onze financieel woordvoerder Frits Hoekstra gaat met ons in gesprek over de meerjarenbegroting en de 

door het College voorgestelde bezuinigingsvoorstellen voor de komende jaren. 

3. Rondvraag 
 

4. Sluiting (uiterlijk om 22.00 uur) 
 

Wij rekenen op uw komst! 

 

Namens het bestuur, 

Jan Dirkzwager (voorzitter)
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Fractiestemmen mei/juni 2015  

Algemeen 

We hebben in de raad van Steenwijkerland geen 

spectaculair voorjaar achter de rug. De raad wordt 

maar mager met voorstellen bediend door het 

college van BGL etc. Soms prijken na behandeling in 

de commissies maar 1 of 2 voorstellen op de 

raadsagenda. Eind juni komt de perspectiefnota in 

de raad aan de orde. Dan zal het college van BGL etc. 

eindelijk met haar keuzes voor de dag moeten 

komen om Steenwijkerland financieel op orde te 

houden. De voortekenen zijn niet gunstig. Het 

zogenaamde gratis parkeren heeft een gat geslagen  

in de begroting van zo’n € 500.000. In de 

Perspectiefnota stelt het college van BGL etc. nu 

voor € 500.000 op de subsidies te gaan bezuinigen. 

Die subsidies geeft de gemeente nu voor de 

jeugdleden van sportverenigingen om ze voor 

iedereen toegankelijk te houden en omdat sport 

voor jongeren zo belangrijk is, aan de bibliotheek om 

in het uitgebreide Steenwijkerland locaties open te 

houden, aan de vele muziekverenigingen om jeugd 

op te leiden en dure instrumenten te kunnen kopen, 

aan de muziekschool om kinderen les te kunnen 

geven, aan de brede scholen om activiteiten voor de 

kinderen buiten schooltijd te kunnen organiseren 

etc. Wij zullen de raad andere keuzes voorleggen. 

Het wordt een hete zomer, na het koele voorjaar.  

 

College van BGL etc maakt geen vorderingen met 

school voor Giethoorn 

Het college van BGL etc. heeft opnieuw grote onrust 

in Giethoorn teweeggebracht. Ditmaal door de 

wonderlijke keuze van een locatie van een nieuwe 

school rond de Spar-supermarkt, pal in de aanloop  

 

 

 

naar het toeristisch dorp. Wij hebben de volgende 

vragen met betrekking tot de ontstane situatie aan  

het college gesteld: 

 

- Deelt u onze mening dat 1 school voor 

Giethoorn op een centrale plaats de beste 

oplossing is? 

- In Giethoorn zijn twijfels gerezen over uw 

bestuurlijke inspanningen in de richting van 

het provinciebestuur. De discussie over de 

locatie aan de Beulakerweg zou ambtelijk 

afgedaan zijn. Wij maken dat uit uw brief 

van 2 februari niet direct op. Kunt u ons 

aangeven welke gesprekken u gevoerd heeft 

met het provinciebestuur over deze kwestie 

en wat de bestuurlijke reactie was? 

- Mocht de school voor Giethoorn niet 

afdoende bestuurlijk uitgediscussieerd zijn, 

bent u van zins bij het nieuwe 

provinciebestuur nog een poging te wagen? 

- Kunt u zich voorstellen dat een locatie nabij 

de Hylkemaweg, bedoeld als een promenade 

voor toeristen naar het oude dorp, en 

toeristische parkeervoorzieningen niet 

geschikt is voor een school?  

- U heeft de raad niet meegenomen in uw 

keuze voor de nu voorliggende locaties in 

het toeristisch gebied. Wat zijn uw 

overwegingen geweest om de raad hierin 

niet te kennen? 

 

We wachten als fractie op dit moment het antwoord 

van het college af en zullen ons dan beraden over 

stappen in de gemeenteraad. 
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Toegang tot strand van Vollenhove vastgelegd 

In de raad van mei lag het voorstel voor om bijna € 

25.000 bij te dragen aan een onderzoek van de 

ondernemers van camping het Akkertien in 

Vollenhove naar de mogelijkheid van het realiseren 

van een strand aan het Vollenhoverkanaal. Er is 

draagvlak onder de bevolking voor zo’n voorziening, 

een lang gekoesterde wens, die terug doet denken 

aan het strand dat er voor de aanleg van de NOP 

was. Het strand zou, indien mogelijk, gerealiseerd 

worden op het terrein van de campingeigenaar. De 

PvdA-fractie had in een motie voorgesteld zekerheid 

in te bouwen dat dit strand, omdat er gemeentelijke 

en provinciale gelden gestoken worden in het 

onderzoek, dan ook voor publiek uit Vollenhove e.o. 

toegankelijk moet zijn. Dat viel goed in de raad en bij 

het college. De motie werd overgenomen. 

Starterslening blijft beschikbaar 

Het college van BGL etc. heeft de raad voorgesteld te 

stoppen met de starterslening voor mensen die met 

een laag inkomen een eerste huis willen kopen. Op 

initiatief van de VVD en de PvdA is dat voornemen 

gelukkig geblokkeerd. Een tegenvoorstel van de 

beide partijen om de starters in ieder geval nog in 

2015 en 2016 te blijven ondersteunen kreeg een 

meerderheid in de raad. De starterslening is een 

succes in Steenwijkerland gebleken in de afgelopen 

jaren. Veel jonge gezinnen maken er gebruik van. 

Werk voor mensen met een arbeidsbeperking 

De sociale partners en de overheden hebben in het 

Sociaal Akkoord afgesproken 125.000 

arbeidsplaatsen voor mensen met een 

arbeidsbeperking te realiseren. Onder andere voor 

mensen die eerder de Sociale Werkvoorziening of de 

Wajong instroomden. 25.000 van die 

arbeidsplaatsen komen voor rekening van de 

overheid, ook de gemeenten. De heeft de 

gemeenten opgeroepen om werk te maken van het 

aan de slag helpen van mensen met een 

arbeidsbeperking. Kennelijk is er ongerustheid over 

de vorderingen. In een brief aan alle gemeenten 

wordt gesteld dat dit jaar nog 630 banen moeten 

worden gerealiseerd  om in de pas te blijven lopen 

met de doelstellingen. Het gaat hier om extra banen. 

De VNG geeft ook een indicatie per gemeente om 

hoeveel banen het gaat. Wij maken ons zorgen over 

de vorderingen die het college van BGL etc. 

voor Steenwijkerland maakt. Mensen met een 

arbeidsbeperking moeten niet op een wachtlijst 

komen of achter de geraniums. Wij willen dat de 

afspraken nagekomen worden om deze mensen aan 

werk te helpen. Daarom heeft de fractie van de PvdA 

onderstaande vragen gesteld aan het college: 

 Bent u op de hoogte met de brief van de 

VNG? 

 Om hoeveel te realiseren extra 

arbeidsplaatsen gaat het voor de 

gemeentelijke organisatie van 

Steenwijkerland? 

 Hoever bent u met de realisatie van de 

taakstelling voor arbeidsplaatsen voor 

mensen met een arbeidsbeperking binnen 

de organisatie? 

 Welke ambities heeft u voor 2016? 

 Heeft u een visie op meer inclusief 

organiseren en/of al een plan voor 

duurzame inpassing van mensen met een 

arbeidsbeperking in de gemeentelijke 

organisatie? 

Luc Greven, namens de fractie 
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Trijnreis 
 
 
 

Wat is de tussenstand? 

 

We hebben zonnepanelen geplaatst. En als die dan 

de eerste week op je dak liggen, kun je het niet 

nalaten om elk uur te kijken: hoeveel hebben ze al 

geproduceerd? Hoeveel geld levert het op?  Wat is 

de tussenstand? Het is een gunstig moment om 

zonnepanelen aan te schaffen. Geld op de bank 

levert 0 euro’s rente op. Ik ben niet van beleggen en 

speculeren. Gewoon investeren in een beter milieu 

en dan ook zelf daar nog iets aan hebben geeft een 

veel beter gevoel. En zo hebben wij ons spaargeld 

omgezet in zonnepanelen op het dak. Maar het elke 

dag toch kijken wat de panelen gedaan hebben, is 

ziekelijk.  

Ik hoor gelukkig om mij heen dat het geen blijvend 

gevoel is. Na een maand weet je het wel en kijk je 

niet meer elke dag. De tussenstand is dat er 217kWh 

is geproduceerd in 16 dagen. 

 

Maar een tussenstand is een groot en vaak gebruikt 

begrip dat je vaak in diverse omgevingen tegen 

komt. Bij sport kennen we natuurlijk het begrip: wat 

heeft je favoriete ploeg gedaan? Vandaag is de 

tussenstand  van het dames voetbalelftal bij hun 

eerste wedstrijd op het WK in Canada 3 punten na 

een 1-0 winst.  

 

Afgelopen week is de Alpe d’huez weer decor van de 

vele deelnemers die wandelend of fietsend de berg 

beklimmen om geld op te halen voor onderzoek naar 

kanker. De tussenstand is 11.5 miljoen euro. Ook uit 

Vollenhove is een groep van 16 deelnemers die een 

bijdrage heeft gedaan. Dan is de vraag naar de 

tussenstand niet alleen hoeveel geld is er opgehaald, 

maar ook hoe is het fysiek met je gesteld. Ben je 

klaar voor zo’n grote inspanning? Is de 

trainingsopbouw goed geweest?  Maar ook is de 

vraag op de tussenstand: ben je genezen, ben je nog  

 

 

 

in behandeling of heb je zelf geen klachten, maar 

wel je vader, moeder, broer, zus……. 

Wat een toppers zijn het al die mensen die door een 

grote uitdaging aan te gaan geld ophalen voor 

onderzoek naar kanker.   

Wat is de tussenstand door onderzoek? Na 55 jaar 

onderzoek  zijn de overlevingskansen  van 25%  anno 

2010 naar 61% gestegen. 

 

Wat is de tussenstand van de politieke peilingen? Ik 

zoek een meest gunstige voor PvdA en kom dan uit 

op 14 zetels (Ipsos) en dat is toch wel zorgelijk ten 

opzichte van de 38 die we in de Tweede Kamer 

hebben. En dan maar niet spreken over de peilingen 

van Maurice de Hond. Deze laten nog dramatischer 

cijfers zien. Werk aan de winkel dus. Een goed 

verhaal alleen is niet genoeg. Mensen moeten het 

voelen en het vertrouwen echt krijgen dat het goed 

gaat.  

Vertrouwen dat de nieuwe wet aanpak 

schijnconstructies ook echt helpt om verdringing 

tegen te gaan en beloning naar werk is en niet naar 

afkomst. Dat de normering topinkomens ook 

daadwerkelijke wordt uitgevoerd. Dat de PGB 

uitbetaling ook echt voor 95% is opgelost. 

 

Tussenstanden die er wel of niet toe doen, maar ons 

wel bezig houden. Hebben we geen invloed op de 

zon, geen invloed op het WK dames voetbal, kunnen 

we kankeronderzoek alleen financieel ondersteunen, 

de politiek peilingen niet beïnvloeden, maar we 

kunnen wel ons best doen om de mensen te 

overtuigen dat de PvdA van en voor de mensen is. 

 

Hartelijke zomergroet, 

  

Trijn Jongman, fractievoorzitter 
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Uit de fractie 

Perspectief voor Steenwijkerland? 

 

Op 30 juni aanstaande wordt in de gemeenteraad de 

Perspectief nota behandeld.  

Daarin kan de Raad lezen of de financiële route die 

het College van Burgemeesters en Wethouders (BGL, 

CDA, CPB, D66) hadden bedacht voor de periode 

2015-2018 ook gaat zoals bedacht.  

Het College legt meteen ook aan de Gemeenteraad 

voor welke keuzes en doelen ze voor de periode 

2016-2019 stelt.  

Tijdens deze speciale vergadering kan de raad 

controleren of het gaat zoals vastgesteld en kan 

kaders, of het speelveld aangeven voor de komende 

jaren. 

De komende jaren, stelt het college, zullen we 

moeten bezuinigen.  

In 2018 zo’n 3 miljoen.  

En dat wordt als een geweldig moeilijke taak voor 

het college besproken in deze nota. Je wordt er bijna 

somber van als je de teksten leest.   

DE vraag is of het echt moet en de vraag is of het 

echt zo’n moeilijke opgave is. 

In de vorige raadsperiode (2010-2014) is er al 8,9 

miljoen aan structurele bezuinigingsmaatregelen 

getroffen.  

Het toenmalige College (PvdA, VVD, CDA, CU) heeft 

dat gedaan door in verhouding veel innovatieve 

maatregelen. We hebben het gemerkt maar de 

bezuinigingen gingen wel om 203 euro per bewoner.  

Het nieuwe college heeft de komende 3 jaar de tijd 

om 68 euro per inwoner te bezuinigen.  

 

 

 

 

Dan nog de vraag of het echt wel nodig is. Er wordt 

steeds gewezen naar de mogelijke tekorten bij de 

overheveling van de budgetten van het Rijk naar de 

gemeente voor WMO, Participatie en de Jeugd.  

Tot nu toe is er van die tekorten nog niets gebleken. 

De behandeling van de perspectiefnota is een 

belangrijke gebeurtenis in het jaar. Het is het 

moment waarop de raad invloed kan hebben.  

Vandaar dat de fractie er in de bijeenkomst van 25 

juni met PvdA-leden over in gesprek willen.  

We willen met u bespreken de gekozen richtingen 

van de nieuwe coalitie en willen graag met u in 

gesprek waar u kansen ziet, welke kaders zou u mee 

willen geven aan het college.  

We willen met u bespreken wat volgens de fractie 

PvdA de kaders en richting zou moeten zijn.  

We zijn benieuwd naar uw reactie daarop. 

We gaan het sociaaldemocratische geluid laten 

horen. Steenwijkerland verdient dat. 

 

Frits Hoekstra 
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Wetenswaardigheden 

De wens tot een herziening van het 

belastingstelsel II. 

In mijn vorige bijdrage heb ik uitgelegd dat een 

verhoging van het lage tarief in de BTW van 6% naar 

21% heel slecht uitpakt voor de lage inkomens. De 

eerste levensbehoeften vallen onder het 6% tarief 

en deze uitgaven vormen voor de laagste inkomens 

een veel groter deel van het besteedbare inkomen  

dan de hogere inkomens. 

In 1973 was het hoogste tarief in de 

inkomstenbelasting 71%. Verder bestond de regel 

dat inkomstenbelasting en vermogensbelasting 

samen niet meer dan 80% van het inkomen konden 

bedragen. Het kwam toen dus voor dat personen 

met hogere inkomens niet meer wilden verdienen 

omdat er toch maar 20% van overbleef. Onbelaste 

vermogenstransacties hadden destijds de voorkeur. 

In 1973 werd echter het tarief in de 

vennootschapsbelasting verhoogd van 46% naar 48% 

van de belastbare winst. 

Inmiddels is het hoogste tarief in de 

inkomstenbelasting verlaagd naar 52% en in de 

vennootschapsbelasting naar 25%. En zoals ik als 

eens eerder heb opgemerkt betalen grote 

ondernemingen vaak minder dan 25% door de 

toepassing van allerlei belastingconstructies. 

In 2014 hadden Duitsland en Nederland een enorm 

overschot op de betalingsbalans. Duitsland € 220 

miljard en Nederland € 65 miljard, respectievelijk 

7,5% en 11% van het BBP (Bruto Binnenlands 

Product ofwel “de geldswaarde van alle in een land 

geproduceerde goederen of verleende diensten”. 

 

 

Hiermee veroorzaken we een onbalans binnen de 

EU. 

Wat zijn nu de oorzaken van het overschot op de 

betalingsbalans en hoe kunnen we deze voorkomen? 

1.Ondernemingen houden na belastingen veel 

meer geld over dan ze willen gaan investeren. 

Dit is te voorkomen door hogere lonen te betalen en 

een hogere winstbelasting. We hebben hiervoor al 

gezien dat het percentage vennootschapsbelasting 

in de loop der jaren drastisch is verlaagd. Hogere 

lonen betekenen hogere uitgaven en meer import. 

Hogere belastingen geven de overheid meer kans 

om de overheidssalarissen te verhogen en/of meer 

mensen werkgelegenheid te bieden. Nu worden 

vaakdoor ondernemingen eigen aandelen ingekocht 

om het overtollige  geld weg te zetten, hiervan 

profiteren alleen de aandeelhouders door hogere 

beurskoersen. 

2.De meer vermogende zetten geld dat verdiend 

wordt met vermogen op spaarrekeningen die ze 

niet verder gebruiken voor investeringen of 

uitgaven en betalen hierover weinig belasting. 

Dit is te voorkomen door de grotere vermogens 

hoger te belasten dan de lagere ( idee Pikkety). 

Rechts beweert dat de ongelijkheid van inkomens en 

vermogen niet of nauwelijks groeit. Ze maken dan 

gebruik van de statistieken die aanvangen 1990. Dan 

is er inderdaad weinig groei van ongelijkheid behalve 

bij de zeer grote vermogens. Het kwaad is al 

geschied voor 1990. Laten we ervoor waken dat de 

zeer grote vermogens niet nog verder groeien. 

Jan ten Klooster 
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Uit het Gewest 
 

 

Ledenvergadering 30 mei jl. 

Op de agenda van de gewestelijke ledenvergadering 

kwamen de volgende zaken aan de orde: 

 

De jaarrekening 

Deze werd na een korte behandeling door de 

penningmeester en het verslag van de kas 

commissie die decharge verleende, goedgekeurd. 

 

Het jaaroverzicht 

De aanwezige leden waren tevreden over dit verslag 

van de secretaris. Er waren geen vragen en het 

jaaroverzicht werd goedgekeurd. 

 

De Rosa-leergang 2015 

Het bestuurslid Johan Wierda gaf een toelichting: 

 

Inleiding: 

In de afgelopen periode heb ik namens het 

Gewestelijk Bestuur een aantal bijeenkomsten 

bijgewoond inzake vormgeving van de Rosa-leergang 

2015. De leergang is vernoemd naar Rosa 

Luxemburg, een legendarische voorvechtster van 

rechten voor de arbeidersklasse in het begin van de 

20e eeuw.  

Voor alle duidelijkheid de Rosa-leergang is vooral 

bedoeld voor nieuwe leden als introductie in en 

kennismaking met de verenigingsstructuur van de 

partij, om van daaruit mogelijk een meer actieve rol 

in en namens de partij te willen en kunnen spelen. 

Of voor degenen die al wat langer lid zijn en een  

actievere rol willen spelen en andere partijgenoten 

willen leren kennen.  

Voorheen werd de leergang centraal georganiseerd 

vanuit het partijbureau in Amsterdam en ook  

 

 

 

vonden de bijeenkomsten op een centrale locatie 

plaats. De leergang is inmiddels 31 keer 

georganiseerd, we staan nu voor de start van 

leergang 32. Het ligt niet in mijn bedoeling 

inhoudelijk dieper op nut en noodzaak van de 

leergang in te gaan, deze spreekt wat mij betreft 

voor zich. De diverse inhoudelijke details zijn terug 

te vinden op de landelijke site. 

 

Inhoud: 

De leergang bestaat uit twee onderdelen, te weten, 

praktijk en organisatie en het politieke inhoudelijke 

deel. 

Het betreft in totaal 7 bijeenkomsten, voor een deel 

centraal georganiseerd, twee keer en voor een deel 

decentraal, drie keer dus. Decentraal houdt in dat de 

leergang plaatsvindt in één of twee Gewesten 

samen; overleg met het Gewest Gelderland is hierbij 

aan de orde. 

 

Hoe nu verder: 

De werving /aanmelding vindt vanuit Amsterdam 

plaats, waarbij tevens de nodige informatie wordt 

geleverd. We roepen bij dezen de afdelingen op zich 

ook actief in te zetten door (nieuwe)leden te 

activeren dan wel in de gelegenheid te stellen zich 

aan te melden voor het volgen van deze leergang. 

 

Politiek van Waarde.  

Toelichting van de Gewestelijk Voorzitter. 

Op het congres van 17 en 18 januari 2015 is het 

rapport “Politiek van Waarde” vastgesteld. Twee 

conclusies trekken de aandacht: 

1. De waarden moeten leidend zijn in het politiek 

handelen, anders zijn ze waardeloos 
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2. De middelen die worden ingezet om de idealen te 

verwezenlijken moeten passen bij de idealen 

Uit deze conclusies volgen acht opdrachten aan de 

partij. Met het uitvoerbaar maken van deze 

opdrachten kan een eind worden gemaakt aan het 

gevoel van machteloosheid van leden en kiezers. 

Er zijn steeds meer afdelingen die aan de slag willen 

met nieuwe PvdA politiek. 

Het rapport “Politiek van Waarde” is te lezen en te 

downloaden via “Mijn PvdA”. Ook vind je daar de 

uitwerking van de afdeling Heerenveen die dit 

rapport heeft vertaald naar leden en gemeenteraad: 

“Vooral samen met leden en kiezers aan de slag met 

de nieuwe PvdA politiek”.  

 

Voorstellen workshop in november 2015 

Op 18 mei was er een Werkconferentie “Versterken 

Vereniging” voor de Gewestelijke besturen. Namens 

ons Gewestelijk bestuur is deze conferentie 

bijgewoond door ondergetekende. De aanleiding 

was dat er afdelingen zijn die zich in zwaar weer 

bevinden en die regelmatig aan hun Gewest of aan 

Amsterdam om hulp of ondersteuning vragen. In 

deze werkconferentie werd de ambitie geformuleerd 

dat we moeten zorgen dat “zwakkere” afdelingen 

geholpen worden om uiteindelijk de problematiek 

voor en met hun op te lossen. Aan het eind van de 

dag waren er een hele serie mijlpalen 

geïnventariseerd voor het realiseren van de 

geschetste ambitie. 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur stelt aan de vergadering voor om in 

november de jaarlijkse workshop te houden met als 

onderwerpen in ieder geval: Politiek van Waarde en 

“Versterken van de Vereniging”. Ze wil daartoe een 

paar werkgroepen instellen om e.e.a. voor te 

bereiden. De vergadering gaat akkoord.  

In de koffie pauze melden zich spontaan twee leden 

aan. 

 

Benoeming bestuursleden. 

De voorzitter, Koos Dalstra was aftredend en 

herkiesbaar. De vicevoorzitter Wim Jansen –Lorkeers 

nam de leiding van de vergadering over. Er waren 

geen tegenkandidaten. De voorzitter werd met 

algemene stemmen herkozen. 

 

Terugblik op de PS verkiezingen 

Tijs de Bree, fractievoorzitter en lid van het 

campagneteam gaf een chronologische terugblik 

over de campagne en deed verslag van de 

coalitieonderhandelingen die voor ons niet tot 

deelname leidde. 

Keklik Yucel, ons Tweede Kamer lid, lichte de 

landelijke politiek toe waarbij o.a. de -bed, brood en 

bad- discussie met de VVD werd toegelicht. 

Keklik beantwoorde daarna nog tal van vragen, 

waardoor een geanimeerd gesprek ontstond. 

 

De vergadering werd afgesloten met soep en 

broodjes. 

 

Koos Dalstra,  

Voorzitter Gewest Overijssel 
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Uit de statenfractie 
 

Vaag gelul 

 

Wekenlang hebben CDA, VVD, D66 en de 

ChristenUnie samen om de  

onderhandelingstafel gezeten. Wekenlang was het 

stil, tot op gegeven moment  

persberichten met foto's werden rondgestuurd: 

berichten over de mensen die  

zitting zouden nemen in het college van 

Gedeputeerde Staten. Wekenlang was  

volkomen onduidelijk wat die mensen zouden gaan 

doen. Kennelijk was het  

gezelschap belangrijker dan de inhoud. 

 

Zoals ik eerder al schreef vinden wij dat  eerst over 

de opgaven voor Overijssel moeten worden 

gesproken en daarna pas over 'met wie en hoe' die  

opgaven gerealiseerd gaan 

 

Op een mooie zonnige ochtend  1 mei, de dag van de 

arbeid, is het coalitieakkoord gepresenteerd. Wat 

ligt er nu eigenlijk voor? En wat moet je  

daar van vinden? Als ik dat  hoofdlijnenakkoord lees 

dan vallen mij enkele  

dingen op. Bijvoorbeeld dat het heel erg vanuit wij is 

geschreven:  

"wij kiezen, wij hebben, wij zijn, wij verbinden, wij 

erkennen, wij stellen en wij streven, wij 

onderscheiden en wij zijn trots". Alsof de hele  

provincie om de dames en heren onderhandelaars 

draait. Na dat eerste stuk "wij" volgt veelal een 

strofe volgt over bijvoorbeeld "stimuleren" of  

"agenderen, verwachten, sluiten gericht aan". 

Vervolgens komt een vrij algemeen begrip zoals 

"landbouw" of "innovatie, leegstand, 

bereikbaarheid".  

Zo kom je dan tot een zin "wij zetten in op het 

faciliteren en agenderen van een goede aansluiting  

 

 

 

 

van onderwijs op de arbeidsmarkt". Alsof er iemand 

op zit te wachten dat de provincie even fijntjes komt 

wijzen op de spreekwoordelijk uitpuilende 

kaartenbakken met mensen zonder werk? 

Gemeenten weten dat als geen ander. 

 

Overigens, ik heb een matrix gemaakt die duidelijk 

laat zien hoe deze zinsopbouw eruit ziet, ik heb het 

de 'coalitieakkoord-generator' gedoopt  

(zie figuur). Door woorden uit de verschillende 

kolommen te combineren kan je zelf dergelijke 

zinnen maken. Bijvoorbeeld "wij & zetten vol in op & 

de ontwikkeling van & de stad en het ommeland & 

vanuit de wil om & te verbinden."  En zo zin er 

talloze andere zinnen mogelijk. Op deze manier is  

dus krap tien kantjes tekst volgeschreven en dat 

noemt men dan een 'hoofdlijnenakkoord'. Ik zeg: 

vaag gelul waar Overijssel geen barst mee  

opschiet. Dit akkoord is gewoon aalglad. Ik heb er 

geen vat op. Ik weet niet wat we gaan doen. Ik weet 

niet wat het oplevert. Dit is een rookgordijn, een  

mistbank, gebabbel. 

 

Aan de andere kant biedt die vaagheid ook kans voor 

interpretatie en andere  

ideeën: wij zien twee punten die we echt moeten 

oppakken. Allereerst, steek de handen uit de 

mouwen en ga aan de slag. Het is onbegrijpelijk dat 

als we 250 miljoen in een fonds voor duurzame 

energie hebben zitten en we constateren dat we er 

niet voldoende mee aan de slag kunnen, de coalitie  

geld uit het fonds halen om in de spaarpot te steken. 

Ga in plaats daarvan harder werken! Ik heb in de 

campagne het voorbeeld genoemd van Hardenberg  

waar 1500 woningen zijn geïsoleerd, kijk, dat is de 

spirit en zo bereik je iets. Niet door het geld op een 

bankrekening te laten verdwijnen. 
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Dan kom ik bij het andere punt en dat is 

werkgelegenheid. We moeten de rol van de 

provincie niet marginaliseren. De Overijsselse 

gemeenten zitten er echt niet te wachten om te 

faciliteren en agenderen dat hun eigen  

werkloosheid zo hoog is, zoals het 

hoofdlijnenakkoord stelt. Dat hun kaartenbakken 

uitpuilen dat weten ze zelf ook echt wel. Zij hebben 

behoefte aan een provincie die bijvoorbeeld vanuit 

een actiegerichte aanpak rondom (ik schreef het 

vorige keer al) bijvoorbeeld het opknappen van  

monumenten, ook in de campagne vaak door ons 

gesuggereerd werklozen daadwerkelijk aan een baan 

helpt. 

Ook maken we ons hard voor mensen die niet 

makkelijk aan het werk komen. Daarom is door de 

PvdA een motie ingediend (samen met de SP, 

GroenLinks en Partij voor de Dieren) om ook bij alle 

subsidies minimaal 5% uit te geven aan banen voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

Kortom, de komende jaren vullen wij de ruimte van 

een 'pamflet met vaag gelul' op zo een manier in dat 

we maximaal mensen aan het werk krijgen.  

Gewoon; goed werk voor iedereen. 

 

Met strijdvaardige groet, 

namens de PS-fractie, 

Tijs de Bree (0614436210/tijs@tijsdebree.nl) 

 

 

 

  

mailto:0614436210/tijs@tijsdebree.nl
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Reest en Wieden 
 
Walk your talk…  

Politiek wordt vaak lastiger gemaakt dan nodig is. 

Allerlei overleggen, dikke nota’s en vaak een 

wurgend coalitieprogramma zorgen ervoor dat er 

soms heel veel water bij de wijn moet. Zoveel water 

dat we het niet eens meer wijn kunnen noemen. 

Mensen herkennen zich niet meer in de partij waar 

ze een aantal weken geleden nog hun stem op 

hebben gegeven. 

Binnen het waterschap is de VVD voor mij op dit 

moment de grote kameleon. In de campagneperiode 

waren de liberalen herkenbaar: Geen minimabeleid 

door kwijtschelding toe te passen, geen cent voor 

ontwikkelingssamenwerking. Standpunten waar wij 

als PvdA recht tegenover de VVD stonden en staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar de VVD, u weet wel, de partij die in Gelderland 

alleen maar 1e klasse wil reizen in de trein, was na de 

verkiezingen al haar rechtse standpunten vergeten. 

Men ging akkoord met alle bovenstaande punten. 

Als PvdA’ er ben ik daar natuurlijk blij mee, maar 

uitleggen kan en wil ik het niet. Walk your talk… 

Vandaar dat wij, net als in de verkiezingsperiode, ons 

blijven inzetten voor het hoofdkantoor in Meppel. Er 

verdwijnt al genoeg werkgelegenheid in de regio 

Steenwijk-Meppel. 

Ik ga maar eens naar de dierentuin, op zoek naar de 

kameleon. Misschien ga ik dan wel iets meer van dit 

beestje begrijpen. 

Mark Tuit 

Fractievoorzitter PvdA Reest & Wieden 
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IN GESPREK MET ……162 

HATICE YILMAZ  

Geboren 01-01-1973 te Gaziantep Turkije  

woont Kerkweg 24 Giethoorn Nd 

 

Wie is Hatice? 

Hatice is een Turkse van afkomst, ca.15 jaar in ons 

gemeente woonachtig en ze vindt dat ze hartstikke 

Steenwijkerlander is. Een 42 jarige hoogopgeleide 

jonge dame die in Turkije geboren en getogen is. 

Ooit is zij ivm huwelijk naar Nederland gekomen en 

daarna werd Nederland haar tweede huis/land. Zij 

studeerde in Istanbul aan de Marmara Universiteit 

”Bestuurskunde en Toerisme’’ en daarin 

afgestudeerd, haar diploma is erkend door Nuffic en 

in Nederland HBO Toeristische Management. Een 

vlotte praatster, mensenliefhebber en heeft heel 

wat meegemaakt in haar leven. Als alleenstaande 

moeder woont ze nu in Giethoorn met haar zoontje 

van 9 jaar. Een leergierig, vriendelijk, talentvol en 

meertalig knap jochie.  

Ze is geboren in Gaziantep dat ligt in warme 

Zuidoost van Turkije niet ver van de grens met Syrië. 

Kenmerken van de cultuur en eigenschap van 

mensen daar: hartelijk, gastvrij, gezellig, 

spraakzaam, werklustig en eerlijk en houden van 

lekker eten! Vandaar is Hatice ook een geboren kok 

zoals de meeste Turkse vrouwen. Het is de zesde 

grootste en moderne stad van Turkije en telde ruim 

twee miljoen inwoners: ”Dat zijn er nu veel meer 

want wegens de oorloog in het buurland komen er 

elke dag honderden vluchtelingen bij” zegt Hatice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En jouw vader, wat deed die voor de kost?  

Die was internationaal vrachtwagenchauffeur. Hij 

ging vaak op reis ivm oliehandel in die tijd naar de 

buurlanden Iran en Irak. 

 Ook wel naar Europa? 

 Nee  

Hoe groot was jullie gezin.  

We waren met zijn zevenen als kinderen, ik was de 

middelste, ik had zes zusters en een broer. Ging met 

zes jaar naar de basisschool was een prima leerling 

al zeg ik het zelf. Met een hoog gemiddelde ben ik 

van de middelbare school richting lyceum 

afgestudeerd in wiskunde. Ik deed op mijn 18e 

eindexamen en ben toen in Istanbul aan de 

universiteit bestuurskunde & toerisme gaan 

studeren. Ik heb daarna een aantal jaren in de 
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toeristische sector gewerkt. Heb warme leraren 

gehad, ze speelden een grote rol in mijn persoonlijke 

ontwikkeling en nog steeds heb ik contact met mijn 

docenten in Istanbul. Ik had wel bekende mensen 

zoals politicus, kunstenaar of bureaucraten als 

docent tijdens mijn studie aan de universiteit. 

 Deed je daar ook aan sport? 

 Ja. We deden ook aan volksdansen, ik danste niet 

alleen maar speelde ook op de Turkse luit. 

En hier in Nederland zwem ik graag met mijn kind, in 

het water voel 

ik me vrij. 

Boogschieten ( 

staat op en laat 

mij de boog en 

de pijlen zien), 

en als 

ongeneselijke 

paarden-

liefhebster men 

ik graag als 

amateur.  

Waarom ben je naar Nederland gekomen? 

 Door een ongeluk. Helemaal ongepland!!   

In 1998 was ik op vakantie in Turks Cyprus. Bij een 

ongeluk van een toerbus brak ik een been, 

revalideren kon ik niet in Istanbul, maar beter bij 

mijn ouders in Gaziantep. Daar was ook een oude 

schoolvriend van me. Hij was vroeger al verliefd op 

mij en had mij een huwelijksaanzoek gedaan. Ik heb 

dat toen afgeslagen omdat ik mijn studie af wilde 

maken. Hij kwam bij me op ziekenbezoek en 

herhaalde zijn aanzoek na jaren. Hij woonde en 

werkte toen in Nederland en was op vakantie bij zijn 

ouders in Gaziantep. We zijn toen verloofd. In 1999 

zijn we getrouwd. Aan ons huwelijk kwam na 5 jaar 

een einde. Om meer kans op een baan te krijgen ben 

ik toen in Zwolle HBO toeristisch management gaan 

studeren. Tijdens een stage in Istanbull leerde ik 

mijn tweede man kennen. In Istanbul zijn we kort 

daarna getrouwd met een familiefeest. Hij wilde 

echter niet dat ik terug ging naar Nederland om mijn 

examen af te ronden en dat gaf problemen. Ik ben 

toch naar Steenwijk gegaan. Hij was bij de geboorte 

van onze zoon in Steenwijk. Hij had goed werk in 

Istanbull als architect maar beloofde mij toen dat hij 

ook naar Steenwijk zou komen en daar werk zou 

zoeken, maar dat was een valse belofte. Toen ik met 

ons kind voor een periode van 14 dagen naar Turkije 

zou komen, moesten er allerlei formulieren worden 

ingevuld, ik dacht dat dat was om de overgang naar 

Nederland definitief te maken, maar het 

omgekeerde was het geval. Men zei me dat ik niet 

meer terug kon naar Nederland. Toen was bij mij de 

boot aan. Het heeft me veel moeite gekost, maar ik 

ben toch weer naar Nederland gekomen en heb hem 

gezegd dat ik wilde scheiden. Dat ging echter niet zo 

maar. Ik heb wel vier jaar internationaal moeten  

procederen om die scheiding rechtmatig te krijgen 

en de voogdij over mijn zoon te krijgen .  Het was 

een soort verhaal van ”Nooit zonder mijn zoon’’ 

helaas met pittige jaren vol harde beproevingen… 

November 2014 was ik pas echt ”vrij”. Vrijheid is niet 

vanzelfsprekend is nogmaals bevestigd. Ik ben wel 

een sterke vrouw die verdriet naar vreugde kan 

omzetten want ik zie uitdagingen in ons leven die 
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ook een steentje bijdragen aan ons persoonlijk 

groeiproces en maakt ons wie we nu zijn! 

Levenservaring is een kostbare schat. 

 Waar heb je in die jaren gewoond? 

Op 31 mei 2010 ben ik met mijn zoontje naar 

Nederland teruggekomen om ons hier definitief te 

vestigen na 3 jaar verblijf in Turkije wegens familie 

zaken. Van 2010 tot 2013 hebben we voorlopig in 

Wanneperveen gewoond. Ik heb daar met veel 

plezier gewoond, had leuke buren en heb daar veel 

vriendschappen opgebouwd. In mijn leven was het 

een bijzondere ervaring om voor de eerste keer in 

een ”echt dorp’’ te wonen als een stadsmeisje die 

jaren in zo’n metropool gewoond te hebben als 

Istanbul. Natuur, rust en menselijke contacten miste 

ik heel lang. Ik hecht enorm aan mensen en warme 

menselijke contacten en vooral goede buren.  Elke 

week ga ik een keer naar ons oude dorp, want ik 

vind het leuk om nog in contact te blijven met mijn 

oude kennissen. Daarna zijn we in 2013 naar 

Giethoorn verhuisd naar een grotere woning. Ik wou 

daar vroeger al heel graag wonen.  

En toen kwam Yusuf  van school. Een open leuke 

jongen, waarmee ik snel contact had. Hij vindt het 

leuk op school. Terwijl Hatice een boterham voor 

hem klaar maakte, speelde Yusuf wat op de gitaar 

voor mij. 

Na dit intermezzo vervolgen we ons gesprek. Ik wil 

van Hatice weten hoe ze contact kreeg met de partij. 

 

Dat was in de tijd van de 

gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb altijd wel 

interesse voor de politiek gehad. Ik heb me toen als 

lid gemeld en als vrijwilliger meegeholpen met de 

campagne. Er komen in haar familie ook wel 

bestuurders voor o.a. burgermeesters. Ooit ben ik 

wel geïnspireerd door Ahmed Marcouch en zijn boek 

”Mijn Hollandse Droom’’… Zijn aanpassing en 

doorzettingsvermogen vind ik erg 

bijzonder!

 

 Wat is volgens jou de oorzaak dat zoveel mensen de 

PvdA niet meer zien zitten?  

Door de samenwerking met de VVD en door de 

maatregelen, waar de partij haar handtekening 
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onderzette, die voor echte linkse mensen niet te 

accepteren zijn. Dat hoor ik ook in Turkse en 

Marokkaanse kring. 

Geef eens een voorbeeld 

De veranderingen in de zorg. Die vragen een ”wij” 

samenleving. We moeten ons afvragen of we daarop 

al voorbereid zijn. Door het ”liberale” van de laatste 

tijd is onze maatschappij te veel geïndividualiseerd. 

Omschakeling van ikke naar  ”wij” gaat niet zomaar.                                

De veranderingen worden veel te snel ingevoerd en 

zijn ook niet altijd eerlijk, vragen de meeste offers 

van de lage en middenklasse. En dan de 

werkgelegenheid. Rutte kan dan wel zeggen dat het 

beter gaat, maar de werkeloosheid blijft veel te 

hoog. 

 Wat zullen die teleurgestelde bij de volgende 

Kamerverkiezingen gaan doen? Thuis blijven of op 

een andere partij stemmen? 

Thuisblijven zullen ze niet. Op de VVD zullen ze zeker 

niet gaan stemmen, ik hoor wel geluiden dat men 

dan op D.66 gaat stemmen. 

Daar snap ik niets van, die zijn ook liberaal en 

individualistisch. 

Heb je ook hobby’s. Doe je nog vrijwilligerswerk? 

Ja! Ik lees graag…Muziek maken en schilderen. (er 

staan drie snaarinstrumenten en Hatice laat mij wat 

van haar schilderwerk zien.)  Ik begeleid 

multiculturele vrouwengroepen in Meppel en 

organiseer graag multiculturele activiteiten en 

workshops of themaochtenden over 

maatschappelijke vragen.  

Hoe is het contact hier in het dorp? 

 Fijn, ik ben een sociale mens, extravert met 

mensenliefde. Daarom moet ik meedoen, contact 

met mensen hebben en dat vind ik hier, fijne buren. 

Ik zag dat je mijn buurvrouw kent. Zij is net als mijn 

moeder. Het is een ”hart” buur.  

Meer tolerantie, verbondenheid, en saamhorigheid 

zou geen kwaad kunnen voor een betere, gezelliger 

samenleving, niet alleen op het  platteland maar ook 

landelijk.  

En Yusuf, voetbalt hij ook? 

 Ja, met vriendjes op het trapveld, maar hij is nog 

geen lid van de voetbalclub. Hij gaat wel naar judo, 

daar ga ik wel eens kijken.  

Wanneer heb je voor het laatst gelachen?  

Om gekke beelden toen we via de whatsapp met 

mijn zuster in Turkije spraken. Ik heb nog elke dag 

even contact met mijn familie. Maar ik voel me hier 

in Nederland thuis en onze toekomst bouwen we 

hier op. Liefde voor je moederland maakt geen 

tekort voor de liefde voor Nederland en voor de 

loyaliteit aan de samenleving waar je hier een stuk 

van bent geworden. 

Steenwijk juni 2015      

Klaas Prins sr. 
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Opinie 

Partij van de Arbeid: links, rechts of in het 

midden?? 

Een bezorgde partijlidmaat 

Het laatste jaar heb ik de P.v.d.A met angst en 

beven, klemmende kaken, grijs haar maken 

beslissingen gevolgd. 

Zoals je leest niet geheel positief, anders gezegd 

geheel NIET positief. 

Is dit de partij waar ik voor op de lijst heb gestaan?? 

Zeker de plaatselijke mensen zijn aardig en werken 

hard. Jammer dat de uitslagen de afgelopen tijd zo 

slecht waren. Deze lokale mensen hebben beter 

verdiend. 

Volgens mij is de partij geheel overgeleverd aan het 

midden - soms zelfs het rechtse blok in de politiek. Ik 

bedoel: wat is zo heilig aan regeren dat je alles van 

de VVD slikt? 

Dit meeregeren heeft de partij alleen maar een 

slecht imago opgeleverd en dit kan, zolang we 

samen werken in de regering met de VVD, niet 

opgepoetst worden.  

Is dan de nu op handen zijnde samenwerking met SP 

en Groen Links een betere optie?? 

Ik zou zeggen zeker geen slechtere. 

Genoeg over dit algemene geneuzel, maar het moest 

me wel van het hart. 

Angst en beven:  

Dit heeft vooral betrekking op de militarisering. Als 

ik luister naar de oplossingen die bedacht worden is 

het steevast: verhogen van het militaire budget, 

alsof dat de wereld gaar redden.  

In mijn optiek dus juist NIET. 

Het zijn altijd korte termijn oplossingen en leveren 

op het algemeen meer problemen op dan ze 

oplossen. IS is daar een goed voorbeeld van – 

ontsproten uit de Irak oorlog. We zijn er mooi klaar 

mee, maar hebben het zelf veroorzaakt. Wapens in 

handen geven van zogenaamde ”vrijheidsstrijders” 

levert uiteindelijk Al Kaida en nu IS op. 

Deze vrijheidsstrijders worden volwassen en gaan 

zelf nadenken. Maar.. ze hebben wel de wapens uit 

het Westen gekregen. We hebben dus een koekje 

van eigen deeg en nu moeten we niet zeuren dat ze 

niet doen zoals wij het willen. 

Kinderen worden volwassen en gaan hun eigen ding 

doen. In gesprek blijven is de enige optie en daar 

worden militairen niet voor opgeleid. 

Helaas worden nog veel te weinig mensen voor 

opgeleid als burgervredeswerkers. Nederland heeft 

hier wel een reputatie, maar die wordt niet altijd 

gedragen door bv de VS en Engeland. 

Jammer dat de P.v.d.A.  deze weg van het gesprek 

niet meer promoot. Burgervredesteams zouden 

meer geld moeten krijgen om deze ontwikkelingen 

mogelijk te maken. Vaak werken acties van burgers 

tot burgers nog het beste. Zie hier als voorbeeld de 

contacten over en weer in Oost Duitsland indertijd.  

Je proeft het al: ik ben tegen wapenhandel, 

verbetering of uitbreiding van het huidige 

wapenarsenaal, en al helemaal tegen het bewapen 

van zgn. vrijheidsstrijders waar ook ter wereld. 

Wapenproductie, waar Nederland nr. 6 van de 

wereld scoort, is voor mij oneigenlijk gebruik van 

menskracht, financiën en materialen. 

Laten we wapens omsmeden tot ploegscharen en de 

voedselproductie opvoeren om de wereld te 

voeden. Voeding, huizing, scholing, werk en 

gezondheidszorg zijn de basis voor een vreedzame 

wereld.  

Laten we daar ons geld en energie in stoppen in 

plaats van destructieve wapens. 

Ik hoop dat de P.v.d. A. het gebroken geweertje 

weer in ere hersteld!. 
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Klemmende kaken: 

Dit heeft vooral te maken met hoe er de afgelopen 

jaren is omgegaan met de gezondheidszorg. We 

weten nu wel wat de privatisering ons heeft 

opgeleverd. 

Sluiting van verzorgingscentra en ouderen kunnen 

nu nog slechts mondjesmaat terecht in goede 

zorginstellingen. Mantelzorg een toverwoord- nou 

vergeet het maar. De mantelzorgers zijn ook al oud 

en kunnen de zorg niet aan. Kinderen wonen niet 

meer in de buurt en hebben het druk met hun eigen 

zaken. Buren- een tijdelijke hulp ja- langdurig-  nee. 

Het is droevig dat mensen, die we langer in leven 

houden door goede gezondheidszorg, uiteindelijk 

langer in een ziekenhuis moeten blijven omdat er 

geen Plek is in de Herberg anno 2015. 

Al het gerommel met de PGB's, de ”dure” 

medicijnen problematiek,  nadat je beter bent 

verklaart niet terecht kunnen in een verzekering:  is 

dit waar de P.v.d.A. voor wil staan?? 

Ik word hier niet vrolijk van. 

Grijze haren: 

Vluchtelingen- ik hoor u zuchten: ja hoor daar komt 

het weer. 

Nou- ik vind het een schande dat de P.v.d.A. akkoord 

gaat met de militarisering van het oplossen het  

vluchtelingenprobleem. Frontex meer geld en 

wapens gaat het niet oplossen. Als we de 

werkgelegenheid in landen als Mali, Gambia, Ghana( 

om maar een paar te noemen) niet verbeteren 

zullen mensenhandelaren( moderne slavendrijvers) 

mensen een vals beeld voorhouden over de 

mogelijkheden in West Europa. 

Als we de verdeling van de welvaart niet beter willen 

verdelen zullen we dit probleem houden.  

De vermarkting en militarisering van het 

ontwikkelingswerk gaat dit economische 

vluchtelingenprobleem niet helpen.   

Grondstoffen uit de grond halen en ter plekke 

verwerken en op die manier het geld in het land 

houden zou al veel helpen. 

Natuurlijk ik weet ook wel dat er veel aan de 

strijkstok blijft hangen, maar is dat in het westen 

zoveel beter? 

Waarom verdienen bankdirecteuren zoveel meer 

dan de werker op de vloer?? We kennen onze eigen 

zakkenvullers wel en doen daar weinig aan in 

concreto. 

Dit behandelen van mensen als tweede rang- 

wereldburgers met geen rechten , het uitzetbeleid 

nog niet eens noemend, geeft mij in ieder geval grijs 

haar. 

Nu vraagt u zich vast af: wat doet ze nog in de partij? 

Dat vragen mijn familie en vrienden zich ook af. 

Familietraditie voortzetten? , hoop dat het tij zal 

keren??  Ik weet het niet- ik blijf hopen op een goed 

gesprek over deze zaken, maar tot nu toe heb ik op 

lokaal niveau hier zeer weinig van gemerkt. Op een 

vergadering komen dit soort indringende zaken niet 

aan de orde. 

Op een regionale vergadering over de JSF vond ik de 

partijwoordvoerder dusdanig bevooroordeeld, dat 

een gesprek niet tot stand kwam. Er moest een JA 

uit de zaal komen. 

Teleurgesteld naar huis, omdat de discussie niet echt 

plaats vond. Geen openheid naar elkaar.. Het werd 

bijna modder gooien, bah. 

Ik hoop, dat we op lokaal niveau een aantal 

bijeenkomsten kunnen houden waar indringende 

zaken, die beslissingen vragen of lokaal of land breed 

inhoudelijk besproken kunnen worden. Het is toch 

een partij die de inbreng van de leden waardeert?? 

Ik laat me graag uitnodigen voor een gesprek, mag 

ook aan een maaltijd, nog beter. 

Vrede, 

Annelies Klinefelter 


