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Van de bestuurstafel 

 

           Voor aap gezet 

 

 Weet U het nog? De VW- kever uit de 60-er jaren? Het toonbeeld van degelijkheid. 

 Alle vertrouwen in. Vele decennia volgden met verschillende modellen en dezelfde 

degelijkheid. Tot er in 2015 een bom insloeg bij het bericht dat de motoren uitgerust waren 

met software die ervoor zorgde dat de uitstoot minder schadelijk was tijdens een controle in de 

garage dan tijdens normaal gebruik buiten op de weg. Ernstig! Maar het kon nog erger. 

 Nu blijkt namelijk dat een test met aapjes, die in een kleine glazen kubus blootgesteld 

waren aan uitlaatgassen, moest aantonen hoe schoon de nieuwe dieselauto’s van VW  

zijn terwijl in feite de uitlaatgassen van de nieuwe ‘schone’ VW viezer waren dan die van een 

oude Ford. De gezondheid van de aapjes liep ernstige aantoonbare schade op. Bij mensen zal 

dit, weliswaar minder aantoonbaar, beslist ook zo zijn. 

 Op straat ben je namelijk slachtoffer van de vervuilende dieseluitstoot waarover  

            jarenlang is gelogen. Sta je dan even voor aap als VW fabrikant ! 

 

 Het gasprobleem in Groningen is uiteraard van een andere orde en ik vermoed dat de 

 gedupeerden voor het eerst het gevoel hebben dat er naar hun verhaal wordt geluisterd 

door minister Wiebes. Nogal wiedes, want kordaat belooft hij een snelle oplossing voor de 

schadeafhandeling en het terugdraaien van de gaskraan. Maar over een tijdje, wanneer hij 

offers vraagt aan de rest van de bevolking zoals het verliezen van de gasaansluiting en meer 

belasting betalen, ben je, als je Wiebes heet, in de aap gelogeerd. 

Tom Jan Meeus ( NRC 3 febr.) geeft het helder weer: ’ In de kleine ruimte, tussen een 

versplinterend algemeen belang en vergrote individuele verlangens moet Den Haag besluiten 

nemen. Dit beperkt je om je groots te manifesteren en daar varen types als Baudet nu wel bij. 

Weerzinwekkend maar waar. Alleen al zo’n uitspraak als ‘vrees voor homeopathische 

verdunning’ en ‘vrouwen zijn altijd wat ‘linkserig’ en mannen rechts en uiteindelijk begrijpen 

vrouwen wel dat de mannen gelijk hebben‘. Of van zijn kornuit Yernaz Ramautarsing: ‘Er is 

een verschil in IQ tussen volkeren ‘...Minister Ollongren noemt terecht Baudet bedreigender 

dan Wilders omdat hij praat over rassen in het politieke debat. Een bedreiging voor de 

kernwaarden in Nederland. 

 

En wij maar denken dat het met Wilders al niet erger kon. PVV-kandidaat in Rotterdam  Géza 

Hegedüs kon na 1 dag zijn tasje alweer inpakken toen bleek dat hij in 3 podcasts van de 

nationalistische, xenofobe beweging Erkenbrand gefigureerd had.  

Een uitspraak van de man wiens ouders in 1956 opgevangen zijn in Nederland nadat ze 

gevlucht waren uit Hongarije: ‘In mijn omgeving merk ik gewoon een groeiende irritatie naar 

negers toe’. Goedemorgen! Om maar niet te spreken over Rob Jansen, PVV-kandidaat met stip 

op 4  in Utrecht die zei: ‘Trump en Obama, een heer en een aap’. 

Hij probeerde het later af te zwakken door te zeggen dat hij had bedoeld dat het gedrag van 

Obama op dat van een aap leek omdat hij Michelle in de auto liet zitten terwijl hij zelf 

uitstapte. Ja, dat is inderdaad veel schokkender dan wanneer je ongegeneerd over vrouwen 

zegt: ‘Grab them by the pussy’ Grote klasse Jansen ! 

Zo, nu voldoende gezeurd over anderen. Wij komen ook op de voorpagina met William 

Moorlag en Marleen Barth. Het probleem bij de PvdA is echter dat slecht nieuws veel langer 

door suddert dan bij menig andere partij en dat dit grotendeels aan de cultuur binnen de partij 

zelf ligt. Volgens Paul Depla moet het gezelliger en minder betweterig. Niet dat ontevredene 

en elkaar wijzen op tekortkomingen. Ik zal Depla eens bellen en uitnodigen om een kijkje bij 

onze fractie te nemen. 

 Ik ben er apetrots op ! 

 

 Marion van den Berg 
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   Van de Voorzitter 

 

Mooi man (een oproep)! 

Mooi man, te zien hoe onze kandidaten, onze eerste negen mensen op de lijst, nu al weer 

een team vormen. De inpassing van Jannes, Wim en Roland verloopt geheel natuurlijk en 

hun inbreng is dat ook. Ik ben dan ook positief gestemd over de verkiezingen van 21 maart. 

We zijn er in geslaagd een goede mix van oud en nieuw te presenteren, waarbij ook sprake is 

van een goede chemie. Het is nu zaak, samen met hen, een goede campagne te voeren. In 

deze Koppelinks staat dan ook een oproep om mee te doen met onze campagne. Doe mee, 

mooi man! 

Deze oproep geldt voor iedereen, maar vooral de 50 minners. Het wordt tijd dat, maar het 

zal vooral  ook fijn zijn als jullie je meer laten gelden. Natuurlijk is  het vaak druk met gezin, 

werk etc., maar met het oog op de komende vier jaar zou het wel goed zijn als jullie je meer 

melden. In de campagne, maar ook daar buiten. Het is dan ook een goed moment als deze 

leden zich dit jaar ook beschikbaar willen stellen voor het bestuur. Omdat een nieuwe 

periode van 4 jaar aanbreekt en dit een mooie cyclus is om te draaien. Alle verkiezingen 

komen er in voor en je hoeft het niet alleen te doen! Want we hebben een schat aan 

bestuurservaring in huis, die jullie desgewenst willen steunen. 

En de eerste functie die vrijkomt is die van voorzitter. Daarom ook de oproep aan leden zich 

beschikbaar te stellen voor het bestuur. En zie je het niet direct zitten om op de functie van 

voorzitter te reageren, in het bestuur zijn ook vacatures voor bestuursleden die niet in 

functie worden gekozen. Je kan dan ook zelf je voorkeur inbrengen waarmee je je graag 

binnen de partij bezig houdt, mits het natuurlijk wel met de partij te maken heeft. 

En je hoeft het niet alleen te doen, want in de partij doen we het samen. Ik heb het mogen 

ervaren, want ik kon dit ook alleen maar doen dankzij de steun van de andere 

bestuursleden. En zonder de anderen tekort te willen doen, vooral dankzij de enorme 

ervaring van Wim, Hennie en Marion!! De  energie die zij in de partij steken en hebben 

gestoken is echt van enorme waarde. Enorm bedankt! 

Dus hierbij de oproep je aan te melden voor een bestuursfunctie. Kortom meld je aan voor 

de ledenvergadering van 4 april of neem contact met ons op en laat je informeren.  Ben je 

een organisatietalent, bruis je van de ideeën, iemand van de kleine lettertjes, financieel 

onderlegd? Je bent meer dan welkom. We staan open voor nieuwe ideeën en kunnen je ook 

ondersteunen. Het is in ons aller belang om naast de lijst ook het bestuur te vernieuwen, om 

onze continuïteit voor de toekomst te borgen. En natuurlijk is het gewoon Mooi Man! (en 

vrouw!!) 

Jan Dirkzwager, voorzitter 
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 Bestuursmededelingen 
 

 De eerstvolgende editie verschijnt in april, deadline kopij 4 april 2018. 

 

 Ledenadministratie: 
 Nieuw lid : 

 Frank de Jager, ‘t Klooster 3, 8355 AR Giethoorn 

  

 Overleden : 

 Mevr. J. Nijenhuis -Zwolle, Hildo Kropstraat 1, 8331 SP Steenwijk   

 Mevr. A. Visser- Oost, Thorbeckestraat 27 , 8331AM , Steenwijk 

 

 Verhuisd: 

 De heer M. Jonkers, nieuw adres: Poortersplein 27, 8331 DZ Steenwijk 

 De heer J. Kiestra, nieuw adres: Oudebildtdijk 874, St-Jacobiparochie 

  

 Fractiespreekuur: 

 Eke maandagavond is de fractie telefonisch bereikbaar  ( 06-18544957 ) en uiteraard 

 ook op andere momenten op de privénummers van de fractieleden. 

 

 Website: 
 Voor nieuws en actuele zaken kunt u onze website bezoeken: 

 www.steenwijkerland.pvda.nl 

 

 Ombudsteam: 
 Heeft u problemen of een vraag ( of hoort u in uw omgeving dat er problemen zijn), 

 neem dan contact op met ons ombudsteam, tel.nr. : 06-13875102 

 e-mail : info@ombudsteamsteenwijkerland.nl 

 

 Aankondiging jaarvergadering : 
 De jaarvergadering vindt plaats op woensdag 4 april 2018. 

 

 Verkiezingen: 

In deze KoppeLinks treft u ons campagneplan aan, deze campagne kost veel geld, 

daarom vragen wij U om een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten. 

U kunt dit overmaken op bankrekening: NL86 RABO 0151 2197 61 t.n.v.  
PvdA afdeling Steenwijkerland 
 
Bij voorbaat dank! 
 

 

 

http://www.steenwijkerland.pvda.nl/
mailto:info@ombudsteamsteenwijkerland.nl
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  NIEUWJAARS-SPEECH VOORZITTER  
Uitgesproken tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari 2018   

   

Partijgenoten, 

Ten eerste natuurlijk een gelukkig 2018 aan een ieder gewenst en vooral in goede 

gezondheid!! 

2018 moet een jaar worden waarin wij weer succes boeken. 2017 was een bizar jaar. Het 

college van BGL en consorten wisten wederom niet te overtuigen. De zwakste van allen, 

Wagteveld,  gaf het om gezondheidsredenen op, maar zou anders op enig moment ook 

zeker met rood het veld hebben moeten verlaten. Zijn weigering om voor een lening aan het 

Olde Maat Huus in Giethoorn garant te staan was werkelijk van zo’n laag niveau dat het 

verbazing wekte dat het college hem zelf niet bewoog op te stappen. Uiteindelijk waren 

gezondheidsredenen dus de uitweg.  De partij van  Wagteveld, de CPB, wist het vervolgens 

klaar te spelen om met een wethouder van buiten te komen! De partij die, net als BGL maar 

verkondigen dat zij lokaal zijn, niet gebonden aan landelijke partijen, en dus alleen voor het 

lokale belang opkomen  had onvoldoende geschikte of beschikbare mensen om met een 

lokale wethouder te komen! De CPB moest gered worden door een wethouder van buiten. 

Douwe Oosterveen mocht Jacques opvolgen. De collega’s van Gemeentebelangen De 

Wolden waren maar wat blij met zijn vertrek  en wilden dan ook maar wat graag getuige zijn 

van de bekrachtiging van zijn vertrek. Maar soms kan iets wat je van ver haalt best lekker 

zijn. Nou, ik kan u verzekeren Oosterveen niet. Ik geef het je op een briefje, zo werd zijn 

voorganger op pad gestuurd door zijn ambtenaren. Nou ik kan u zeggen, ook Douwe krijgt 

het op een briefje en leest het netjes aan zijn partners voor. Van dialoog, ideeënuitwisseling, 

nieuw beleid is dan ook geen sprake. Armoe troef. 

Dan Bert Dedden, de voorman van BGL, die eerst een totaal ongeschikte wethouder naar 

voren schoof en vervolgens zelf het stokje overnam en niet verder kwam dan 

onsamenhangend gebrabbel in de raad. Hij ging daarbij ook nog eens voorbij aan de 

informatieplicht aan de raad en het budgetrecht, wat leidde tot extra uitgaven van € 800.000 

structureel zonder enig beleidsdoel. Niet gek dat dit zijn Waterloo werd. 

Dit en de opstelling van de fractie in de afgelopen 4 jaar,  moet dan ook onder meer 

aanleiding zijn om ons weer in een goede positie te kunnen manoeuvreren. Ik ben dan ook 

positief gestemd. Wij kwamen op voor de inzameling van oud papier door een groot aantal 

vrijwilligersorganisaties. Tot nu toe is onduidelijk wat dit college wil. Wel wat ROVA wil, dat 

geef ik u op een briefje. Onze fractie pleitte herhaaldelijk voor een verbetering van het 

armoedebeleid en met name ook gericht op de groep jongeren. Het college wilde niet aan 

nieuw beleid, omdat het al goed genoeg was. Uiteindelijk kwam men ook met een voorstel 

voor deze groep, maar niet van harte. Dieke, ofwel D66 had geen behoefte aan evaluaties of 

nieuw beleid. Onze fractie bleef en blijft hameren op de totstandkoming van de nieuwe 

school in Giethoorn, maar het wordt echt tijd dat wij die hamer ook in handen krijgen om die 

eerste paal de grond in te rammen.  



  KoppeLinks Februari 2018 

5 
 

Ja partijgenoten, ik ben positief gestemd over onze lokale kansen. 

Of moet ik misschien zeggen, was positief gestemd. Landelijk worden we weer aardig in de 

wielen gereden. Ik maak me dan ook boos over de wijze waarop men landelijk zo’n zaak 

heeft gemaakt rondom William Moorlach, waardoor men  in de eigen beleidsvlek rond de 

Sociale Werkvoorziening wrijft. Daarnaast deed de Commissaris van de Koning van Flevoland 

nog eens een duit in het zakje door de protesten tegen Lelystad Airport rituele rimpelingen 

te noemen. 

Ik kan hier het nodig over deze kwesties zeggen, maar doe dat maar niet. 

We zijn een lokale afdeling en willen vooruit. We mogen ons niet door landelijke blunders 

het veld uit laten slaan. Wij staan voor onze zaak in Steenwijkerland. 

Maar dan toch, nog iets positiefs wat ik wil delen. In zijn stuk “Makkers ten laatste male”  in 

Socialisme en Democratie vraagt Herman Tjeenk Willink  vraagt zich af hoe de PvdA van een 

gedepolitiseerde bestuurderspartij weer een politieke partij kan worden die zich niet bij het 

bestaande maatschappelijke bestel neerlegt: Het was uit mijn hart gegrepen, is eigenlijk niet 

samen te vatten,  maar ik wil er toch enkele punten uitlichten, ofschoon ik het betoog 

hiermee te kort doe. 

Hij geeft aan  dat hij al jaren probeert Den Haag te overtuigen om structureel meer aandacht 

te besteden aan de uitvoerbaarheid van het beleid, de ruimte voor de professionele 

uitvoerders en de effecten van het beleid voor individuele burgers.  

“Kostenbeheersing en bedrijfsmatig werken waren de voornaamste drijfveren”  gericht op 

een kleinere overheid die goedkoper en kwalitatief beter zou zijn, meer ‘klantgericht’ zou 

werken en ‘maatwerk’ zou leveren Dit resulteerde per saldo in een aanzienlijke groei van het 

aantal regels, formulieren en controleurs waarmee professionele uitvoerders te maken 

krijgen en waarvan juist burgers in de zwakste positie als eerste het slachtoffer worden. 

Tegen deze achtergrond zou de PvdA strijd moeten leveren. Het gaat immers om het 

doorbreken van bestaande machtsverhoudingen binnen de publieke dienst. Die strijd gaat 

ten minste over de volgende punten. 

 Vergroting van de ruimte voor de professionals op de werkvloer. Alleen zo kan 

daadwerkelijk maatwerk worden geleverd en is een ketenaanpak van complexe problemen 

mogelijk. 

De publieke dienst moet juist niet kleiner, maar deskundiger: De vergroting van de ruimte 

voor professionals vergt drastische inperking van de tussenlaag tussen de professionals op 

de werkvloer en degene die voor het beleid uiteindelijk politiek verantwoordelijk is.  

Deskundigheid in de publieke dienst houdt ook in: helder zicht op het begrip burgerschap als 

publiek ambt. Zicht op het burgerschap betekent: politieke erkenning van de 

maatschappelijke pluriformiteit en kansen bieden aan burgerinitiatieven. Het houdt in het 

besef dat elk protocol, elk model, elk formulier een versimpeling van de pluriforme 

werkelijkheid betekent. Altijd dreigt het gevaar dat het uitgangspunt dat gelijke gevallen 

gelijk behandeld worden, verkeert in zijn spiegelbeeld: gelijke behandeling vereist gelijke 
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gevallen. Bovendien vraagt  dit zicht op burgerschap  ,als publiek ambt,   het verwijderen van 

belemmeringen die aan die burgerinitiatieven in de weg staan, en het actief steun verlenen 

aan initiatieven voor de oplossing van gemeenschappelijke problemen, empowerment. 

Ten slotte moet het de PvdA gaan om de verdediging van de rechtsstaat. Burgers moeten 

worden beschermd tegenover de staat, tegenover de markt en tegenover andere burgers. 

Anders geldt het recht van de sterkste. Daar moeten we continu voor waken. 

Ik zou zeggen lees het en dan begrijpen we weer een beetje hoe we dichter bij de burgers 

moeten staan, door te doen wat er nodig is en niet door te doen wat er in de regeltjes staat. 

Zomaar een greep uit zijn stuk. Ik zie de richting gelukkig ook terug in ons 

verkiezingsprogramma. Dat stemt dus positief. Volgens mij hebben wij een lijst met mensen 

en een programma waarin wij voor de mensen willen staan en zeker willen waken dat de 

zwaksten het onderspit niet delven. 

Ik ben dan ook best trots op onze lijst. Niemand kan om onze ijzersterke lijst heen, want ten 

eerste hebben wij voldoende lokale kandidaten voor de positie van wethouder en de eerste 

daarvan staat bij ons op één! Trijn Jongman. Zij leverde de afgelopen jaren al strijd voor 

goede zorg, minder regels en meer oog voor de mens. En zeg nou zelf, is er partij groener 

dan de onze. Bij ons staat Trijn op 1, of mag ik misschien zeggen De Trijn op één. Rotsvast. 

De PvdA heeft de familie niet hoog? Kom op zeg. Kijk naar onze nummer 2, Stevens Bunt. Bij 

hem staat het gezin op 1 en telt voor 2! Veel mooier en completer kan het niet: daar kan 

echt geen partij aan tippen. En zijn helicopterview kan er voor zorgen dat we kunnen 

inzoomen op de kern van de problemen. 

Jannes de zanger of Mulder de schaatser? Geen van beiden, maar hij praat ze wel in één 

optreden aan elkaar. Jannes die  met zijn soms onnavolgbare woordenstroom als een soort 

Theo Koomen de mooiste vergezichten over ons heen stort, ons met kippenvel achterlaat en 

en passant dan toch de goede winnaar aanwijst achter de rug van de motard. Zijn scherpe en 

intuïtie laat hem en dus ook ons niet in de steek. Die intuïtie is een kracht van jewelste. 

Op 4 hebben we iemand met alle kennis over de sociale woningbouw. Willem Sommer, Ik 

denk een kind van de doorbraak maar ook één van de verheffing en zo authentiek als je 

maar zijn kan. Een open boek, hij spreekt geen woord Spaans, nou ja ik moet dus eigenlijk 

zeggen er is geen woord Spaans bij als hij onverbloemd zijn zegje doet.  Als mensen Willem 

Sommer zeggen weten ze PvdA.  

Zo komen we bij nummer 5 Tinus Wolters, de Benjamin.  Eigentijds, maar staande in 

tradities. Jong en gretig, maar vooral leergierig en vol inzet. Ik hoop dat hij snel de Benjamin 

af is en er meer jongeren/millenniums aanhaken. En ik denk ook dat Tinus een soort Willem 

2.0 is. 

Nummer 6, de onnavolgbare Marko Ferwerda. Niet alledaags, ook geen Kortjakje. Heeft 

geen makkelijke periode gehad, maar is niet van opgeven. Een soort comeback kid,  vormt 

tevens de  wederopstanding van Eenspan 1 en weet als ex voorzitter van een Plaatselijk 
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Belang hoe je mensen kan ondersteunen iets mogelijk te maken in plaats dit te hinderen met 

regeltjes. 

Op 7 Wim Konter, de man van het waterschap, de vaste chemische verbinding van twee 

waterstofatomen en een zuurstofatoom zorgt voor een natuurlijk evenwicht. Hij biedt net 

als Steven kennis waarop het beleid toetsbaar is en de groep scherp te houden. 

Op 8 Roland Logtmeijer, met stip. Is van alle sportmarkten thuis. Misschien voor ons nog een 

wat onbeschreven blad, wat over vier jaar naar verwachting zal zijn volgekliederd, in de 

goede zin des woords. Hij is enthousiast, creatief en staat voor lef. Net wat we hebben. 

En last but not least, Jan Cordes, de machinist, achter in de trein bij Trijn, om snel om te 

kunnen schakelen wanneer nodig en omdat hij beter dan het vorige college de waarde van 

het oud papier weet in te schatten.   

Voor de kerst hebben we deze prachtige lijst vastgesteld, dus ik kan wel zeggen van één tot 

negen is een zegen en met Pasen zijn wij weer terug waar we horen. Van 1 tot 9 is wat ons 

onderscheidt: wij zijn lokaal, sociaal en van alle markten thuis. We doen het met zijn allen, 

niet alleen, wij zijn als de Musketiers negen voor allen , allen voor negen. Daar gaan we de 

verkiezingen mee in, met 2 elftallen in reserve, want de kracht van de reservebank, bepaalt 

de kracht van het team. Ook hier sluit een bestuurder het geheel af. De lijst wordt getrokken 

en geduwd en moet ons naar een mooie uitslag stuwen. 

Nogmaals wij zijn een lokale Partij van de Arbeid. Waarbij  men bij ons weet waar we 

vandaan komen, waarbij we horen en hoe we ook een verbinding kunnen leggen tussen 

mensen maar ook tussen lokaal, provinciaal en het land.  Men kent onze waarden. En als wij 

dit met zijn allen vertolken in de geest van Tjeenk Willink dan komt het goed en het komt 

dus goed.  

En mensen tenslotte:  wij hebben dus wel lokale wethouders kandidaten. En de eerst 

aangewezen is natuurlijk  Trijn, onze Trijn, De Trijn!!  Ik doe het wel vanaf een briefje, maar 

ik kan u garanderen, Trijn is niet van de briefjes. 

Trijn 

Aan jou het woord. En op naar de overwinning, Allen een gelukkig 2018! 

 

Jan Dirkzwager, voorzitter 
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Fractiestemmen februari ‘18 

Onbetaalbare bitterballen bij PEC Zwolle 

Drie jaar geleden besloot het college van BGL etc. PEC Zwolle te sponsoren voor een jaarlijks bedrag 

van €10.000,- Dat leverde luxe plaatsen in het stadion op en gratis bitterballen voor de wethouders 

en hun gasten. De fractie van de PvdA hoopt dat dit een eenmalige uitglijder was, maar heeft toch 

raadsvragen gesteld om daar zeker van te zijn: 

“Geacht college van Steenwijkerland, 

In maart 2015 is het college voor een periode van 3 jaar sponsor geworden van PEC Zwolle. U kunt 

daardoor o.a. gebruik maken van allerlei faciliteiten die in de Businessloge van het stadion aanwezig 

zijn en gratis wedstrijden bezoeken. De bijdrage die het college hiervoor betaalde is ruim 10.000 euro 

per jaar. “De bitterballen worden duur betaald in Zwolle”, was toen de reactie. De aangegane 

sponsorperiode loopt binnenkort af. Wij hebben als fractie van de PvdA principiële bezwaren tegen 

het investeren van dergelijke bedragen (€30.000) in organisatie voor betaald voetbal en hopen en 

veronderstellen dat u niet tot verlenging van de sponsoringvan PEC Zwolle overgaat. Reden voor een 

aantal vragen: 

 Op eerdere raadsvragen van de fractie van de PvdA (12 mei 2016) gaf u o.a. aan: “Deelname 

biedt een uitstekend podium voor het versterken van het ondernemersklimaat en het 

netwerken…”Kunt u ons aangeven wat de concrete bijdrage aan het ondernemingsklimaat in 

Steenwijkerland geweest is van de geïnvesteerde € 30.000? 

 De netwerkvorming met bedrijven zou ook vorm kunnen krijgen rond het Jeugdsportfonds. 

Gemeenten en bedrijven spannen zich daar in om kinderen uit arme gezinnen een kans te 

geven mee te doen aan sport. U kunt daar dan de lokale sportverenigingen bij betrekken. 

Heeft u dat overwogen? 

 U gaf in uw reactie op onze vragen verder aan: “..de geboden faciliteiten geven overigens oor 

recht op het organiseren van bijeenkomsten door Steenwijkerland . Hier zullen wij….zeker 

gebruik van maken…” Kunt u aangeven hoeveel (thematische) bijeenkomsten m.b.t. en door 

Steenwijkerland u de afgelopen 3 jaar georganiseerd heeft (niet zijnde reguliere 

wedstrijdbezoeken met gasten)? 

 U heeft ongetwijfeld ook zelf de “opbrengst” van de in deze betaald voetbalorganisatie 

geïnvesteerde € 30.000 geëvalueerd. Wat was daarvan de uitkomst?” 

 

Visie van het college van BGL etc.: kleine scholen deugen niet…. 

Het staat er echt, in de “Visie onderwijshuisvesting”, van het college van BGL etc. : “…is van mening 

dat kleine scholen niet wenselijk zijn…” (pagina 13). De kwaliteit zou er onder druk staan volgens 

wethouder Frantzen (D66), in die visie. Daar beschrijft het college ook dat  ze scholen van minder dan 

100 leerlingen opvat als “kleine school” (pagina 8).  Dat zou betekenen dat 23 van de 36 

Steenwijkerlandse basisscholen “niet wenselijk” zijn. Zoveel basisscholen hebben we  namelijk met 

minder dan 100 leerlingen! Steven Bunt legde er namens de PvdA de vinger bij. Ter informatie: “niet 

wenselijk” zijn dus volgens het college o.a.: Eben Haezer in Ossenzijl (38 leerlingen), Burg. de 

Ruiterschool in Kuinre (89 leerlingen), De Slinge in Oldemarkt (65 lln), Bernardus in Oldemarkt 

(89),  Woldschool in Steenwijkerwold (34), Immanuelschool in Steenwijkerwold (63), 

Zuiderbasisschool in Giethoorn (78 lln), Lepelaar in Scheerwolde (27), Rolpaal in Blokzijl (44), 

Schutsluis in Blokzijl (90), Voorpoort in Vollenhove (73), Buuzekamp in Belt Schutsloot (42 lln), 



  KoppeLinks Februari 2018 

9 
 

Samensprong in Steenwijk (71), Emmaschool in Steenwijk (44 lln), het Kompas in Steenwijk (81), De 

wegwijzer in Steenwijk (68), ’t PuzzelsTuk in Tuk (69)…….. De scholen zijn positief beoordeeld door de 

inspectie! Er is geen onderzoek bekend dat aantoont dat kleine scholen (-100 leerlingen) minder 

kwaliteit leveren. Dit college maakt wonderlijke keuzes. Wij hebben als fractie van de PvdA 

geprobeerd dit in de raad tegen te houden. Dat is gelukt. Een meerderheid van de raad, met ook 

coalitie-partij CDA, stemde voor het schrappen van de “kleine scholen zijn niet wenselijk”-formule uit 

de visie.  

Gouden dak voor het gemeentehuis? 

In Innsbruck (Oostenrijk) hebben ze een beroemde attractie: das Goldene Dachl. Het is een dakje in 

de oude stad van een paar vierkante meter dat ooit met een goudlaagje is bedekt. Het college van 

BGL etc. denk dit nu te moeten overtreffen. Het wil meer dan een miljoen euro investeren in het 

vervangen van het huidige koperen dak (dat nog zeker 75 jaar mee kan!) door een dak met 

zonnepanelen. Om dat mogelijk te maken moet een groot deel van het dak gesloopt worden. De 

kosten lopen daardoor volledig uit de hand. Nagenoeg de hele raad  ondersteunt maatregelen in het 

kader van duurzaamheid, maar voor meerdere fracties is deze volkomen onrendabele investering (de 

besparingen op gas en elektriciteit zijn relatief gering) een brug te ver. Het lokte bij de raad zelfs de 

vraag uit of wethouder Oene Akkerman (BGL) wel serieus achter het voorstel stond. Namens de 

fractie van de PvdA gaf Willen Sommer onder meer aan: “Duurzaamheid hoeft niet duur te zijn. Dit 

goudgerande dak is een slecht voorbeeld. Steek het miljoen dan liever samen met de 

woningcorporaties in het isoleren van huurwoningen. U kunt van dit bedrag 600 woningen van 

zonnepanelen voorzien. Dat is een echte duurzame investering en helpt de mensen die het nodig 

hebben.” Gelukkig maakte de raad in meerderheid “gehak” van het gouden dak van Akkerman. 

College van BGL etc. zaait weer paniek onder inzamelaars oud papier 

Van de verenigingen en scholen die oud papier inzamelen kregen we als fractie van de PvdA signalen 

dat de voorstellen die het college van BGL etc. doet voor nieuwe inzamelmethodes tot veel minder 

inkomsten leiden dan de huidige werkwijze. Reden om opnieuw raadsvragen te stellen aan het 

college van BGL etc.: 

“Geacht college van Steenwijkerland, 

 Wij volgen als fractie van de PvdA met grote interesse, en soms verwondering, de door u gekozen 

route om te komen tot een (nieuwe) inzamelmethode voor oud papier. Dit, omdat wij beseffen dat 

de inkomsten uit de inzameling van oud papier voor de deelnemende verenigingen en scholen van 

grote betekenis zijn. U heeft eind december de inzamelaars een keuze voorgelegd uit een viertal 

inzamelmethodes: 

1. Inzamelen met een platte kar (alleen nog in 2018 toegestaan) 

2. Inzamelen met een achterlader met dozen (alleen nog dit jaar en 2019 en 2020) 

3. Een brengcontainer op een vaste locatie 

4. Huis-aan-huis containers van 240 liter met zijlader 

Uw voorstellen en de uitnodiging om hieruit een keuze te maken hebben bij de verenigingen en 

scholen de nodige onrust teweeggebracht. Een belangrijk aspect daarvan is de vergoeding die u 

koppelt aan de inzamelmethodes. Ze leiden steeds tot een forse terugloop van de inkomsten voor de 

meeste inzamelaars. De varianten worden ervaren als een keuze tussen de kogel en de strop, een 

wurgcontract. Een van de inzamelaars calculeerde dat hun inkomsten per kg met een (vaste) 

brengcontainer meer dan halveren: van 10 cent per kg naar 4,5 cent per kg. Dit hangt o.a. samen met 

de hoge vergoedingen voor de container die u/ROVA berekent (€ 150,- per maand). Voor kleinere 
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inzamelende verenigingen is het daardoor nagenoeg onmogelijk om de door u in de brief van 21 

december gesuggereerde vergoedingen te realiseren. Bij inzameling met een achterlader in het 

weekend is de opbrengst voor de verenigingen en scholen nog slechts 3 of 4 cent per kg (volgens uw 

eigen berekening). Wij verzoeken u te reageren op de volgende vragen: 

 Heeft u in uw voorstellen de overweging betrokken om te komen tot een (nieuwe) 

inzamelmethode die de inkomsten van de verenigingen en scholen zoveel mogelijk in stand 

houdt? 

 Welke mogelijkheden zijn er nog om de kosten van de (nieuwe) inzameling terug te dringen? 

€150,- per maand voor een (vaste) container + €120,- voor wisseling zijn voor kleinere 

inzamelaars niet op te brengen. 

 Inzameling met (blauwe) containers reduceert de inkomsten van de verenigingen en scholen 

in uw voorstel tot 4 of 5 cent per kg bij een waarde van 10 cent per kg in de markt, met een 

achterlader tot 3 of 4 cent. Vele vrijwilligers gaan nu maandelijks op pad om het papier op te 

halen of te laden, met een belangrijk duurzaamheidseffect en sociaal effect. Wij zijn huiverig 

dat uw voorstellen hun motivatie ondergraaft en deze waardevolle inzamelstructuur met 

verenigingen op den duur teniet doet. Herkent u dat risico? 

 De raad heeft, op initiatief van de PvdA, een motie in stelling gebracht die het college 

opdraagt in gesprek te gaan met de inzamelaars om te komen tot verbeteringen in de 

inzameling van oud papier met als conditie “in gesprek te gaan met de huidige 

inzamelstructuur als uitgangspunt” (zie motie van 20 juni 2016). Wethouder Wagteveld heeft 

in die vergadering in een toespraak tot de raad de strekking van die motie overgenomen. 

Geeft u voldoende inhoud aan deze conditie in uw 4 voorstellen aan de verenigingen en 

scholen? 

 De “overgenomen” motie waarmee u op pad gestuurd bent dateert van juni 2016, de notitie 

van uw zijde die daartoe aanleiding gaf van mei 2016. U bent nu bijna 20 maanden “op pad”. 

Wij waarderen zorgvuldigheid in deze procedure maar ook afronding in de raad met een 

besluit. De motie riep ook daartoe op. Wanneer denkt u met voorstellen naar de raad te 

kunnen komen?” 

De raadsvragen zijn op 23 januari in de raad behandeld. De verenigingen en scholen die oud papier 

inzamelen zijn weer even gered. Opnieuw moest het college van BGL etc. door de knieën. Hun 

voornemen om de inzameling van oud papier te wijzigen, waardoor de verenigingen en scholen soms 

meer dan de helft van hun inkomsten kwijt zouden raken, is na aanhoudende druk van de 

verenigingen en diverse raadsfracties door wethouder Oosterveen (CPB)  opnieuw van tafel gehaald 

(eerder moest zijn voorganger Jacques Wagteveld hetzelfde doen). De raadsvragen van de fractie 

over de “wurgcontracten” die de inzamelaars moesten tekenen voor 26 januari hebben daar 

ongetwijfeld aan bijgedragen. Ze zouden op de raadsvergadering van dinsdag 23 januari door het 

college beantwoord worden. In plaats daarvan trok Oosterveen dus namens het college de plannen 

in. De inzamelaars krijgen nu meer ruimte om hun eigen keuzes te maken. Aandachtspunt: eerdere 

beloofde Wagteveld namens het college van BGL etc. dat ook. Daar kwam weinig van terecht. We 

houden de vinger aan de pols.  
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Raadsvragen over plaatsen en (direct) slopen bank in Rams Woerthe 

Binnen enige weken heeft het college van BGL etc. in park Rams Woerthe een nieuwe etagebank 

laten bouwen en…..slopen. Veel mensen reageerden er verwonderd op. Reden voor de fractie van de 

PvdA om het college om helderheid te vragen. Hieronder de brief en de vragen.  

“Geacht college van Steenwijkerland, 

Nog maar enige weken geleden heeft u een etagebank/theehuisje laten plaatsen aan de zogenaamde 

Lange Baan in park Rams Woerthe in Steenwijk. De lokale pers deed daar bericht van met enige 

enthousiaste verhalen van betrokken burgers en over de historische context. Tot onze verwondering, 

en die van vele anderen, heeft u inmiddels het etagebankje/theehuisje alweer laten slopen en 

afgevoerd. Volgens uw woordvoerder omdat u “…bang bent dat het de jaarwisseling niet overleeft…” 

(zie OSC 21 december). Uw werkwijze roept de nodig vragen op : 

 Kunt u ons nader informeren over de gang van zaken rond deze etagebank/dit theehuisje? 

 Was u bij de plaatsing, midden december, niet op de hoogte van de aanstaande 

jaarwisseling? Waarom heeft u daar niet naar gehandeld en plaatsing in januari gepland? 

 Kunt u aangeven wat de kosten zijn van deze plaatsing, sloop en herplaatsing? 

 Speelde op de achtergrond een kwestie met vergunningen? 

 Kunt u ons aangeven wie u zoal betrokken heeft bij uw overwegingen deze etagebank/dit 

theehuisje te plaatsen? Is er passend gecommuniceerd met de omgeving en betrokkenen bij 

het park?” 

 

PvdA komt op voor kunstfonds 

Het college van BGL, CDA, CPB en D66 heeft de raad voorgesteld het “potje” voor de aanschaf van 

kunstobjecten te schrappen en het geld dat daarin zit terug te laten vallen in de algemene reserve. 

Trijn Jongman heeft zich er hard voor gemaakt om dat te voorkomen. Steenwijkerland heeft een 

Kunstcommissie ingesteld bestaande uit kunstkenners en burgerleden. Die commissie adviseert het 

college en de raad over het aankopen van kunst, merendeels aangekocht om wijken, dorpen en 

pleinen mee te verfraaien. Denk aan het beeld van Lammegien de klokkenluidster bij de Grote Kerk 

in Steenwijk of het beeld van de Durgerdammer vissers bij de haven van Vollenhove. De 

Kunstcommissie was geheel niet gekend over het schrappen van de reserve, zo gaven ze insprekend 

aan. Ze kregen slechts de mededeling achteraf van de verantwoordelijk wethouder Oosterveen, na 

het eenzijdige besluit door het college. Oosterveen bevestigde deze werkwijze en liet ook nog eens 

doorschemeren zelf niet betrokken te zijn bij de voorbereiding van het besluit om dit geld voor kunst 

en cultuur te schrappen (uit zijn eigen portefeuille!). Trijn Jongman pleitte in de raad voor behoud 

van het fonds, maar het college en de coalitie lieten er geen traan om. 

Prachtig ontwerp voor de Markt in Steenwijk….maar financieel moeras? 

In de raadsvergadering van 19 december was opnieuw de herinrichting en aankleding van de Markt 

in Steenwijk aan de orde. Alle fracties in de raad zijn enthousiast over het ontwerp, maar wethouder 

Brus moest zich ernstig verontschuldigen voor de financiële onderbouwing van het geheel. Namens 

de fractie van de PvdA legde Trijn Jongman de vinger bij de zere plek: 350.000 euro die bijgedragen 

zouden worden door “derden” zijn opeens uit de dekking verdwenen. De uitleg daarover van het 

college bleef vragen oproepen: 350.000 euro blijkt nogal zijwindgevoelig in handen van het college 

van BGL etc. De meerkosten ten opzichte van het door de raad in februari goedgekeurde budget 

liepen daardoor op tot 535.000 euro (extra!, bovenop de door de raad beschikbaar gestelde 

405.000), een overschrijding van ruim 130%. Trijn vroeg de wethouder of hij de kaders  van de raad 
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wel duidelijk vermeld had toen hij een werkgroep met vertegenwoordigers van het centrum aan het 

werk zette en gaf aan dat de raad door het college op het verkeerde been gezet is. Ook vanuit de 

fractie van CU en D66 klonken dergelijke geluiden. Brus excuseerde zich voor de wisselende 

financiële presentaties en het gebrek aan helderheid. Om een signaal te geven dat we het ontwerp 

en de betrokkenheid van de inwoners en ondernemers uit het centrum waarderen, maar kritisch 

blijven over de kosten en de verantwoording van de herinrichting van de Markt heeft de fractie van 

de PvdA gespreid gestemd: 2 tegen, 3 voor het voorstel. 

Raadsvragen over uitblijven besluit over visvlonders 

In het voorjaar van 2016 heeft het college van Steenwijkerland de raad een voorstel aangeboden om 

visvlonders te realiseren langs het Steenwijkerdiep Zuid. Dit op initiatief en met ondersteuning van 

diverse hengelsportvereningen in Steenwijkerland en de regio. Het voorstel riep de nodige 

weerstand op bij aanwonenden en de roeivereniging. Besluitvorming is om die reden in de raad 

aangehouden en er is een mediation traject gestart. U heeft over de vorderingen daarvan de raad in 

februari 2017 middels een brief geïnformeerd. Sindsdien is het stil gebleven totdat de afgelopen 

weken in de pers (o.a. Stentor) en in ingekomen stukken naar de raadsfracties de discussie weer 

oplaait. We maken uit de standpunten van de betrokkenen op dat er (nog) geen overeenstemming is 

bereikt. De fractie van de PvdA heeft daar zorgen over, ook omdat het een slepende kwestie is 

geworden. Dat is voor niemand een goede oplossing. Daarom een aantal vragen aan het college van 

BGL etc: 

 Kunt u ons informeren over de uitkomsten van het mediation traject? 

 Uit de documentatie komt onenigheid naar voren. Wat is er misgelopen? 

 Welke bestuurlijke inspanningen zijn er (naast, voor of na de mediation) sinds juni 2016 

geleverd om tot een oplossing te komen? 

 Welk vervolg heeft u voor deze zaak in gedachten? 

 De raad verneemt nu uit de pers en door ingezonden brieven dat de mediation misgelopen 

is. Had u die rol (de laatste raadsbrief dateert van februari) niet eerder moeten oppakken 

richting raad? 

 Wanneer denkt u de raad (na uitstel van de besluitvorming in juni ’16) weer in positie te 

brengen? 

 

Ondersteunen bij zienswijze “gaswinning” 

De mogelijke gevolgen van de gaswinning in Eesveen zijn nog onduidelijk en zorgen voor mogelijke 

onrust bij inwoners. Ook de wijken Oostermeenthe, Woldmeenthe, Nieuwe-Gagels en de kern 

Kallenkote vallen binnen de straal van de boringen en kunnen mogelijke gevolgen hiervan 

ondervinden. Er is de mogelijkheid voor inwoners om een zienswijze in te dienen met betrekking tot 

de plannen rondt de gaswinning in Eesveen.We spreken als fractie van de PvdA niet alleen onze zorg 

uit maar willen u ook advies geven bij het indienen van uw eventuele zienswijze. Vrijdagavond 8 

december hielp de PvdA Steenwijkerland in wijkcentrum De Oerthe bij het indienen van een 

zienswijze. 

Kom op college…maak er eens werk van! 

Het college van BGL etc. gaat er prat op zo’n 80% van de doelstellingen gerealiseerd te hebben. Dat 

lijkt niet zo gek, maar…..het gaat er natuurlijk maar om welke doelen dat zijn. De belangrijkste 

doelstelling in de ogen van de fractie van de PvdA is in ieder geval volledig niet gehaald: de 

doelstelling om jaarlijks 100 arbeidsplaatsen te realiseren voor mensen “met een afstand tot de 



  KoppeLinks Februari 2018 

13 
 

arbeidsmarkt”. Daarbij moet o.a. gedacht worden aan de mensen van de sociale werkvoorziening 

(NWG) en langdurig werklozen met weinig opleiding. We hebben als fractie van de PvdA het belang 

van dat doel steeds onderstreept en het college keer op keer aangevuurd om er echt werk van te 

maken. Tevergeefs, er zijn 2 wethouders van BGL op de portefeuille gesneuveld, maar er is geen 

perspectief voor mensen die met wat extra hulp uitstekend aan het werk kunnen. Trijn Jongman 

legde er opnieuw de vinger bij. Ze riep op om als gemeente het goede voorbeeld te geven en mensen 

van de NWG (die vaak het gemeentelijk groen verzorgen) een vaste baan bij de gemeente te bieden: 

“ Geen payrolling-constructies met mensen van de NWG aan het werk bij de gemeente. Dat moeten 

we niet willen! Mensen moeten gewoon mee kunnen doen met een fatsoenlijk vast contract.” Ook 

sprak ze haar zorg uit over de financiële situatie bij de NWG en de onzekerheid die dat bij de mensen 

teweegbrengt: “College, uw rapportage over tekorten bij de NWG vormen een wirwar van 

cijfers…dat moet helderder. Duidelijk is alleen dat het financiële plaatje er niet goed uitziet. Wat 

betekent dat voor de mensen die aangewezen zijn op de sociale werkvoorziening? Onzekerheid!” 

Wethouder Akkerman zegde toe alsnog met inzichtelijke cijfers te komen en te werken aan 

fatsoenlijke aanstellingen voor mensen van de NWG bij de gemeente Steenwijkerland. We  blijven 

het scherp volgen. 

Luc Greven, namens de fractie  
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afdeling Steenwijkerland 

                                                                                                    

 

Het bestuur nodigt u uit voor haar jaarvergadering, welke gehouden wordt: 
 
Wanneer:  woensdag 4 april 2018. 
Waar:   Wijkcentrum De Korf, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk 
Aanvang:  20.00 uur 
 

AGENDA: 
1. Opening 
2. Mededelingen – ingekomen stukken 
3. Notulen ledenvergadering 23 november 2017.  
4. Notulen ledenvergadering 7 december 2017. 
5. Jaarverslag secretaris 2017.  
6. Jaarrekening 2017 (wordt ter vergadering uitgereikt) 
7. Verslag kascontrolecommissie (Willem Sommer en Bert Dassen) 
8. Jaarverslag fractie 2017  
9. Bestuursverkiezing: 
10. Jan Dirkzwager (voorzitter), aftredend vanwege verhuizing buiten 

Steenwijkerland. 
Voorzitter wordt in functie gekozen, het bestuur stelt voor te benoemen als    
voorzitter …………………………….. 
Wim Ziel, aftredend en niet herkiesbaar 
Wil Pit, aftredend en niet herkiesbaar 

11. Benoeming gewestelijk afgevaardigden: 
Het bestuur stelt voor te benoemen: 
1. ………………………  
2. ………………………  
3. ………………………  

12. Benoeming congresafgevaardigde en plaatsvervanger: 
Het bestuur stelt voor ……………… te benoemen als afgevaardigde en ………….. als 
plaatsvervanger 

13. Benoeming kascontrolecommissie: 
Willem Sommer aftredend en herkiesbaar 
Bert Dassen herkiesbaar 
Reserve vacature 

14. Rondvraag. 
15. Pauze 
16. Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 
17. Sluiting uiterlijk 22.15 uur 

Voor alle functies kunnen kandidaten en/of tegenkandidaten worden aangemeld 
tot een half uur voor de vergadering bij de secretaris. 
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Verslag openbare ledenvergadering d.d. 23 -11-2017, ‘de Korf’, Steenwijk 
 
 1. Opening 
 De voorzitter Jan Dirkzwager heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. 
 De volgende leden hebben zich afgemeld: Roland Logtmeijer, Ilja van Dijk , Herman 
 Santema en Ursula Dousi, Lammie Holman,Willem Sommer en Jannes Mulder . 
  
 2. Vaststellen agenda 
 De agenda wordt vastgesteld. 
 
 3. Vaststellen notulen ledenvergadering 30 maart 2017. 
 De notulen worden vastgesteld. 
 
 4. Vaststellen werkplan 2018 
 Het werkplan wordt vastgesteld. 
 
 5. Vaststellen begroting 2018 ( wordt ter vergadering uitgereikt). 

De penningmeester deelt de begroting 2018 uit en licht e.e.a. toe. Hij heeft ( 
begrotingstechnisch) een veiligheidsmarge ingebouwd en rekening gehouden met 3 
gemeenteraadsleden w.b. de afdracht, m.a.w. dit is afhankelijk van de verkiezingsuitslag. 
De renteopbrengst is uiteraard bankafhankelijk. Uitgaven ( o.a. vieringen ) zijn op hetzelfde 
niveau gehouden. I.v.m. het nieuwe afdrachtensysteem heeft Wim rekening moeten houden 
met wijzigingen in de begroting. De PvdA landelijk staat financieel zeer onder druk nu het 
miljoenen aan subsidie van het Rijk mist door de afname  naar 9 zetels. 

 De kosten voor het ombudsteam staan nu op 0 aangezien er geen aanvragen zijn. 
 
 6. Bespreking en vaststelling Verkiezingsprogramma 2018-2022 
 Allereerst wordt de schrijfcommissie hartelijk bedankt voor haar grote inzet. 

Van tevoren zijn er 2 tekstuele wijzigingen ingediend t.w. door Klaas Prins en Theo van der 
Werf. 

 Klaas Prins: Is het niet verstandig om een paragraaf ‘Ouderenbeleid’ op te nemen? 
 Trijn : In het verkiezingsprogramma staat overal wel iets over ouderen. De campagne 

wordt wel met de thema’s apart gevoerd, maar een aparte kop ‘ouderenbeleid’ is niet nodig. 
Het programma is slechts een onderlegger. 
Theo v.d.Werf: Onder het hoofdstuk ‘Cultuur’ zou hij graag ‘Erfgoed’ willen toevoegen, d.w.z. 
niet alleen de gebouwen maar ook immateriële zaken( varend en mobiel). 

  Trijn : een interessant artikel hierover kan overgenomen worden in het verkiezings-
 programma. 

 
  

Koos Dalstra : N.a.v. een bijeenkomst onlangs over ‘ouderenbeleid ‘ stelt hij vast dat 30% van 
de stemgerechtigden ouderen zijn. Dit is de PvdA- achterban . ‘Wees je daarvan bewust !’, 
aldus Koos. 
Jan ten Klooster: wellicht kan er een speciale ouderenflyer gemaakt worden die verspreid 
wordt waar veel ouderen wonen. 
Jaap Otten: Ik mis een inleiding waarin de hete hangijzers worden genoemd en waar de PvdA 
de komende tijd werk van gaat maken. 
Trijn : Toespitsen op thema’s gebeurt tijdens de campagne. Het overkoepelende woord, de 
leidraad voor de komende 4 jaar, is ’Verbinden’ ( vorige keer was het ‘Werk ‘). De 
samenleving op allerlei manieren verbinden( wonen ,onderwijs, buurten enz.). 
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Teun Boxum zou graag meer aandacht voor het vestigingsbeleid in het programma zien. 
Werk is goed om te benadrukken, maar waardoor werk ontstaat is nog veel meer van belang. 
Trijn : De nadruk op vestigingsterreinen is niet nodig. Die zijn er in overvloed. Wij hebben ons 
meer gericht op de mensen dan op de stenen. 

 
 – Zorg en Welzijn: geen opmerkingen. 
 – Onderwijs en Jeugdzorg: geen opmerkingen. 

– Armoedebestrijding en schuldhulpverlening: moet juist voor de PvdA één van de 
belangrijkste speerpunten blijven. 

            --Wonen: 
 Klaas Prins: spreekt uit eigen ervaring wanneer hij zegt dat er appartementen of 
 woonvormen voor ouderen moeten komen waarin de partners tot het einde kunnen 
 samenwonen. 
 Trijn: dit is actueel temeer daar de vergrijzing toeneemt. 

Wat betreft duurzaamheid is het lastig voor huurders om zonnepanelen op het dak te zetten. 
Dit is een opgave voor de woningcorporaties. Een stimuleringsfonds, dat eerst door de 
gemeente gevuld moet worden, dient ervoor te zorgen dat iedereen in de gelegenheid 
gesteld wordt om mee te doen. 

 
 Leefbare buurten: 
 Klaas Prins stelt voor om de 350 euro die over is van de actie ‘Behoud de Kamp’ te 
 besteden aan een bankje voor ouderen met een bord erbij waarop vermeld staat wat het 
 verhaal hierachter is. 

Theo v.d. Werf mist het handhavingsverhaal in de buurten. De politie geeft vaak aan bij gedoe 
in de buurt dat het ‘niet te handhaven is‘. 
Wil Pit: In het programma staat voornamelijk beschreven waar de PvdA aandacht aan wil 
besteden, maar niet hoe het uitgevoerd dient te worden. Dat is ook lastig, maar we kunnen 
wel aangeven wat verwacht wordt van de overheid, juist i.v.m. het ‘verbinden’ ( 
wijkgericht,leefbaarheid ). 

 
Jannes Mulder: De richting van het beleid moet zijn accenten leggen in het kader van de 
leefbaarheid in de buurten. Dit betekent o.a. meer vraaggericht werken van de BOA’s , 

 dus bijvoorbeeld niet alleen bonnetjes uitschrijven wanneer er verkeerd geparkeerd is. 
Handhaving heeft een enigszins negatieve klank. Jannes stelt in het programma de volgende 
zin voor: ‘Wat je met elkaar afspreekt ook naleven ‘. 

 
Klaas Prins: De herverkaveling van Eeserwold is een grote mislukking. Wat gebeurt er nu me ? 
Trijn: Eeserwold is het bezit van een particulier. Er is geen gebrek aan woonruimte m.a.w. 
 niets over zeggen. Zo krijgt de particulier ook geen dollartekens in de ogen. 

 
 -Sport: geen opmerkingen 
 -Cultuur: reeds besproken ( Theo van der Werf) 
 - Duurzaamheid  en groei: geen opmerkingen 
 - Natuur, recreatie en toerisme 

Teun Boxum pleit voor het versnellen van procedures als bedrijven iets aanvragen. Dit geldt 
tevens voor onderhoud van vaarwegen en groen in het water. Gevaar dreigt dat over enkele 
jaren de bootjes  er niet meer door kunnen. 

 Teun is van mening dat het een taak van de gemeente is. Wie betaalt is een tweede. 
 
 Trijn: begrijpt de frustratie, maar bezwaarprocedures hebben nu eenmaal tijd nodig. 

- Bestuur en financiën: geen opmerkingen. Schrijfcommissie, nogmaals dank ! 
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 7. Rondvraag 
Ab Bakker: in de jaren 60 reed tijdens de campagne een geluidswagen door de gemeente en 
liep een groep PvdA-ers er achteraan om te folderen. 
De campagnecommissie heeft toevallig over iets dergelijks gesproken, maar dan op een 
ludieke wijze en aangepast aan deze tijd. 

 
Jannes Mulder en Willem Sommer hebben in Wilhelminaoord de bijeenkomst bijgewoond in 
het kader van de gaswinning. 
De informatie liet zeer te wensen over. De bewoners zijn ongerust. Jannes en Willem hebben 
contact gelegd en gaan het proces volgen. 

 
 In het conflict met Wetland Wonen is de gemeente in het ongelijk gesteld en in hoger 
 beroep gegaan. Stel dat de gemeente dit niet wint dan heeft dat uiteraard gevolgen 
 (is opgenomen in de risicoparagraaf). In feite was Woonconcept de aanjager en niet 

Wetland Wonen. Het gevolg kan zijn dat de burgers (via het Burgerinitiatief) geld terug 
kunnen vorderen. 

 
 8. Sluiting 

De voorzitter nodigt de leden uit voor de vergadering van 7 december waarin de 
kandidatenlijst wordt vastgesteld. Vervolgens sluit  Jan Dirkzwager de vergadering, dankt een 
ieder voor de komst en de inzet en wenst allen wel thuis . 

 
 Marion van den Berg 
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Verslag openbare ledenvergadering d.d. 7 december 2017, ‘de Korf’ Steenwijk 
 
    1. Opening 
  De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering . 

De volgende leden hebben zich afgemeld: Wim Konter , Janita Gorte , Jaap en Froukje Otten. 
 
 2. Vaststellen agenda 
 De agenda wordt vastgesteld. 
 
 3. Vaststellen notulen 
 Het verslag van 23 november komt aan de orde in de eerstvolgende ledenvergadering . 
 
 4. Toelichting op de werkwijze van de kandidaatstellingscommissie door de voorzitter 
 van de commissie 
 
 Voorzitter Guus van den Berg licht namens de commissie de werkwijze toe: 

De grootste opgave was: waaraan toetsen we onze gesprekken, wat zijn de criteria, wat willen 
we weten, wat heeft de Partij nodig en m.n. wat kan de kandidaat. 

 
9 kandidaten hadden zich daadwerkelijk bereid verklaard om gemeenteraadslid te willen 
 worden . Er waren meerdere aanmeldingen, maar zij hadden nadrukkelijk 
aangegeven op een niet-verkiesbare plek te willen staan. 
Bij de afweging ‘wat heeft de Partij nodig?’ komen termen als leiderschap, verjonging, 
ervaring met de rol die een gemeenteraad heeft enz. boven drijven. Het liefst kom je uit op 
een mix. 

  
Een belangrijke rol speelt tevens dat de uitslag van de verkiezingen nu nog niet bekend is. 
Er moet dus rekening gehouden worden met 0 tot 3 zetels , 4 tot 6 en 6 tot 9 zetels m.a.w. 
 verschillende scenario’s waarbij steeds de mix moet kloppen. 

 
 De commissie heeft alle 9 kandidaten uitgenodigd voor een eerste gesprek waarbij 
 ervaring en motivatie besproken werden. Na deze gesprekken bleek er unanimiteit te 
 bestaan bij de  commissieleden over plaats 1, 2 en 3 en over plaats 7, 8 en 9. Over de 
 plaatsen 4,5 en 6 bleek men niet helemaal unaniem te zijn. 
 

Tijdens de 2e  gespreksronde werd een casus voorgelegd aan de kandidaten. Vervolgens werd 
de plaatsing vastgesteld en is van gedachten gewisseld met het bestuur. Er was sprake  van 
een unaniem advies aan het bestuur. 

  
 De commissie is overtuigd van de uitstekende kwaliteiten van ieder der 9 kandidaten, 
 ieder op zijn /haar eigen manier, ieder met zijn/haar eigen kracht. 
 
 Op de vraag van Mari Legierse of er rekening is gehouden met geografische spreiding 

is het antwoord dat dit niet doorslaggevend was. Het belangrijkst was toch ‘wat kan men‘. 
 Bij de plaatsing 10 t/m 31 is overigens wel met deze spreiding rekening gehouden. 
 5. Motivering m.b.t. de rangvolgorde op de groslijst door de voorzitter van de 
 kandidaatstellingscommissie en vaststelling van de groslijst door de ledenvergadering. 
 

Nadat ter plekke een stemcommissie is gevormd, bestaande uit Grieteke en Bert, wordt per 
plaats stemming uitgebracht. 
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              Per plek op de lijst kan een lid een tegenkandidaat noemen. Het lid moet zijn/haar 
kandidaat presenteren,  de commissie  aan de zaal presenteert waarom de commissie die 
persoon op die plek heeft geplaatst. 

  
 
 1. Trijn Jongman. Akkoord 
 2. Steven Bunt . Akkoord 
 3. Jannes Mulder . Akkoord 
 4. Willem Sommer . Akkoord 
 5. Tinus Wolters.  Akkoord 
 6. Marko Ferwerda : 
     Siem Bakker stelt Jan Cordes voor als tegenkandidaat. 

 Er wordt gestemd. 41 leden stemmen. Uitslag: 2 blanco, voor Jan Cordes 10 stemmen, 
    voor Marko Ferwerda 29 stemmen. 
 7. Wim Konter: Akkoord 
 8. Roland Logtmeijer: Akkoord 
 9. Jan Cordes. Akkoord 
 
 Kandidaten die op nr. 10 t/m 31 zijn geplaatst: Akkoord 
 

Toevoeging: aan de ledenvergadering wordt voorgelegd of men er mee akkoord kan gaan dat, 
wanneer een lid zich alsnog aanmeldt, deze kandidaat nog na de 31e plaats op de lijst komt te 
staan. 

 De ledenvergadering gaat hiermee akkoord. 
 
 Felicitaties voor alle kandidaten! 
 
 6. Zwaarwegend advies aan de gemeenteraadsfractie over de kandidaten voor het 
 wethouderschap. 
 

Het is evident dat het wethouderschap andere kwaliteiten vergt. Drie kandidaten hadden zich 
bereid verklaard het wethouderschap te aanvaarden. 

 De keuze viel op Trijn Jongman gezien haar ervaring en bestuurlijk inzicht. 
De ledenvergadering gaat hier mee akkoord. Felicitatie voor Trijn! 

 
Tot slot wordt de kandidaatstellingscommissie hartelijk bedankt voor de inzet en wijsheid. 

 Jan Dirkzwager sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst . 
 
 
 Marion van den Berg 
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 Jaarverslag 2017 
 
 Partij van de Arbeid afdeling Steenwijkerland 
  
 De nieuwjaarsreceptie vond plaats in de vertrouwde locatie  ‘de Oerthe‘ waar de leden  elkaar      

een gelukkig en gezond 2017 toewensten. Als rechtgeaarde PvdA-leden spraken 
we elkaar moed in nu er volgens de peilingen, met de verkiezingen in aantocht, een donkere 
wolk hing boven de PvdA …. Het zou een veelbewogen jaar worden. 

 
 Op 5 maart werd er voor de 4e maal een wandeltocht uitgezet. Vanaf Buitengoed 

Fredeshiem ging men de paden op, de lanen in en prezen allen zich gelukkig in zo’n mooi 
natuurgebied te mogen wonen. Na de wandeling smaakte de snert prima. Onze gasten waren 
Lutz Jacobi ( samen met haar Koos ) en Keklik Yucel. 

 De opbrengst werd gedoneerd aan de Voedselbank. 
  

De jaarvergadering werd op 30 maart gehouden. Naast de vaste items die bij een 
jaarvergadering horen moest er al een begin gemaakt worden met de voorbereiding op de 
Gemeenteraadsverkiezingen 2018. De profielschets raadsleden en de profielschets 
wethouder werden vastgesteld evenals de verkiezingsprogrammacommissie. 

 Na de pauze werd de desastreuze landelijke verkiezingsuitslag besproken en  kwamen 
 termen als perspectief bieden en bestaanszekerheid aan de orde m.a.w. waar de focus 
 tijdens de campagne op moest komen te liggen. 
 

De 1-mei-viering vond plaats in Tuk’s T-huis. De gastspreker was William Moorlag. Hij 
benadrukte dat mensen kansen bieden maatwerk betekent. 
Er bestaat nog steeds een te grote afstand tussen instituties en de burgers voor wie deze 
bedoeld zijn. 
Het was een helder betoog. We konden toen nog niet  bevroeden dat hij later in het jaar zo 
onder vuur zou liggen. 

 
De uitgestelde bijeenkomst van 16 juni vond plaats op 29 september met als gastspreker 
Tweede Kamerlid Henk Nijboer. 
Interessante onderwerpen als de rol en de inzet van de PvdA voor de komende jaren, het 
gasbeleid en de bestaanszekerheid kwamen aan de orde. 

 
Op 18 oktober werd in het kader van de voorbereidingen op de Gemeenteraadsverkiezingen 
een openbare ledenvergadering gehouden met de intentie om een discussie met de 
schrijfcommissie over het ontwerpverkiezingsprogramma mogelijk te maken. 

  
De openbare ledenvergadering van 23 november stond voornamelijk in het teken van de 
bespreking en vaststelling van het Verkiezingsprogramma 2018-2022. 
Het was mooi om te zien dat veel leden het programma serieus bestudeerd hadden en een 
nuttige voetnoot en aanvulling plaatsten. 

 Tijdens de openbare ledenvergadering van 7 december gaf de voorzitter van de 
 kandidaatstellingscommissie toelichting op de werkwijze en de motivering m.b.t. de 
 rangvolgorde op de groslijst. Tevens stelde de ledenvergadering de groslijst vast. 

De leden verheugden zich over de kwaliteit van de kandidaten die trots op de PvdA-lijst staan 
in maart ! 

 
...Over kwaliteit gesproken.. helaas moest de afdeling afscheid nemen van Frits Hoekstra. Frits 
heeft een nieuwe werkkring gevonden en verhuisde, samen met echtgenote Karin, naar 
Leiden. 
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De afdeling verliest een zeer betrokken sociaaldemocraat die zich met zijn specifieke talenten 
geweldig inzette voor de gemeente Steenwijkerland. Wij danken Frits hartelijk, zullen hem 
missen, maar wensen hem en Karin vooral een stralende toekomst toe. 

 
In 2017 is het bestuur 10 maal bijeen geweest. Het bestuur telt 8 leden. De samenwerking  
tussen fractie en bestuur verloopt voorspoedig. Tijdens een fractievergadering is een 
bestuurslid aanwezig en tijdens een bestuursvergadering is een fractielid aanwezig. 

 De financiële situatie van de afdeling is gezond en de niet aflatende accuratesse van de 
 penningmeester staat hier borg voor. Met dank aan (waakhond) Wim Ziel. 
 

Hoewel landelijk de Partij van de Arbeid nog wonden aan het likken is, manifesteert de lokale 
PvdA- afdeling Steenwijkerland zich absoluut niet als een geslagen hond. Fris en vol vuur staat 
de fractie in de raad voor zaken die er toe doen voor  mensen die buiten de boot dreigen te 
vallen. De campagne begint en de rode golf zal overal zichtbaar zijn ! 

 Steenwijkerland, here we come ! 
 
 Marion van den Berg 

 

 

 

 
Trijn Jongman lijsttrekker in het midden met links Steven Bunt en rechts Jannes Mulder 
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                     Fractieverslag 2017 

Algemeen 

In 2017 bestond de fractie van de PvdA in de raad van Steenwijkerland uit Trijn Jongman, Frits 

Hoekstra, Jan Cordes, Willen Sommer en Luc Greven. Na de zomerstop heeft Tinus Wolters de plaats 

van Frits Hoekstra ingenomen. Frits is voor zijn werk vertrokken naar Leiden. Steven Bunt is 

aangetreden als nieuw burgerraadslid. Hij mag daardoor in de commissies de PvdA 

vertegenwoordigen. Vanuit de oppositierol proberen we in de in de raad invulling te geven aan de 

idealen van de Partij van de Arbeid en punten van ons verkiezingsprogramma te realiseren.  

Waar het kan zijn wij constructief en denken mee met de coalitie en het college, waar het moet zijn 

we helder in onze afwijzing. Ook in 2017 deden zich weer enige dieptepunten voor in de bestuurlijke 

geschiedenis van Steenwijkerland. Zo moest van een derde (!) wethouder afscheid genomen worden.  

 

Interne en externe contacten 

In 2017 is, zoals elk jaar, in diverse gesprekken  het functioneren van de fractie en de individuele 

fractieleden geëvalueerd. Dit keer stonden die gesprekken in het licht van de raadsverkiezingen in 

maart 2018 en was de continuïteit en kwaliteit van de fractie een aandachtspunt. 

 

De fractie vergaderde in 2017 bijna elke maandagavond uitgezonderd de vakanties, opgeteld ruim 40 

maal. Dan zijn de agenda’s van de commissievergaderingen (politieke markt) en raadsvergaderingen 

aan de orde en wordt de inbreng in de raad besproken. Met grote regelmaat komen op de 

fractievergaderingen vertegenwoordigers van instellingen of inwoners met problemen op bezoek om 

met ons een kwestie of belang door te spreken. Op 2 van de 3 dinsdagavonden zijn er commissie- of 

raadsvergaderingen, op de resterende dinsdagen zijn er daarop voorbereidende bijeenkomsten.  

waar we zoveel mogelijk compleet bij aanwezig zijn om de woordvoerders te ondersteunen. 

Een groot deel van het raadswerk speelt zich buiten het gemeentehuis af: er zijn  vele bijeenkomsten 

bezocht en bezoeken afgelegd bij instellingen en verenigingen. 

Trijn Jongman nam namens de fractie deel aan de vergaderingen van het afdelingsbestuur en elke 

fractievergadering is een wisselend lid van het bestuur aanwezig. Leden van de fractie nemen ook 

(zoveel mogelijk) deel aan de gewestelijke vergaderingen. 

In 2017 zijn samen met het bestuur  diverse themabijeenkomsten georganiseerd rond onderwerpen 

die leven in Steenwijkerland.   

 

Belangrijke thema’s 

 

De raadsagenda is primair bepalend voor wat aan de orde komt. Die wordt natuurlijk gedomineerd 

door het coalitieakkoord, waar wij geen deelgenoot van zijn. Toch proberen we telkens zaken onder 

de aandacht te brengen die in de samenleving leven en verbinding hebben met waar wij voor staan. 

Ook ons verkiezingsprogramma uit 2014 is inspiratiebron voor initiatieven. Wij hebben als fractie o.a. 

geagendeerd: 

- De negatieve gevolgen van de voorstellen van het college van BGL etc. m.b.t. de inzameling 

van oud papier voor de inzamelende verenigingen en scholen. 
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- De sluiting van het Kermis- en Circusmuseum. 

- De wonderlijke plaatsing en sloop van een etagebank in Rams Woerthe. 

- De besteding van de additionele gelden voor kinderen in arme gezinnen. 

- De situatie bij de IGSD en NWG. 

- De subsidiëring van PEC Zwolle. 

- De realisatie van visvlonders in het Steenwijkerdiep. 

- De gevolgen van gaswinning bij Eesveen. 

- Het Wiedenplan Werk en het ontbreken van initiatieven van het college op dit vlak. 

- Het winkelleegstandsbeleid n.a.v. de vestiging van Domino’s Pizza. 

- De openstelling van het zwembad in Vollenhove. 

- De megastallen bij Blokzijl. 

- Sneller op weg helpen van nieuwkomers. 

- Verbetering van het armoedebeleid. 

- Woekerrentes bij de sociale dienst. 

- De wijzigingen in de peuteropvang (“laat peuters daarbij niet tussen de wal en het schip 

vallen”). 

- De bestuurlijke integriteit in Steenwijkerland. 

- De communicatiestijl van het college van BGL etc. 

- De wijze waarop het college omgaat met de (nieuwe) school in Tuk. 

- De ondraaglijk stroperige werkwijze van het college van BGL etc . met de nieuwe school in 

Giethoorn. 

Centrale punten uit ons verkiezingsprogramma 2014 waren: werk, wonen en zorg. Die accenten zijn 

terug te vinden in bovenstaande initiatieven en meer nog in de bijdragen aan de debatten rond de 

Perspectiefnota in juli en de Meerjarenbegroting in november. De fractie initieerde (soms samen met 

CU, VVD of andere fracties) daarbij o.a. moties op het terrein van het stimuleren van 

werkgelegenheid en (jeugd)zorg.  

 

 

Luc Greven 

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid 
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CAMPAGNE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

De verkiezingen van 21 maart komen eraan. Het campagneteam van de afdeling Steenwijkerland is 
op schema. Organisatorisch is alles voorbereid. Wij gaan weer de grootste partij in Steenwijkerland 
worden. 
Wij hebben daarbij Uw steun nodig. 
Roep mensen in uw omgeving om te gaan stemmen op de PvdA lijst 2. 
 
Oproep: 
Om een goede campagne te kunnen voeren hebben wij veel vrijwilligers nodig om mee te helpen 
met het bezorgen van flyers. 
Aarzel niet om u daarvoor aan te melden. Uiteraard kunt u zelf indelen welke dag en op welke locatie 
u wilt meehelpen. 
U kunt zich aanmelden via: pvdasteenwijkerland@home.nl of bel: 06-21356278. 
 
Driehoeks borden  
Rond lantaarnpalen worden door de hele gemeente van 5 maart t/m 21 maart 
Driehoeks borden geplaatst. 
 
Advertenties: 
Op verschillende tijdstippen worden advertenties in de dag- en huis-aan-huis bladen geplaatst 
alsmede persberichten. 
 
Sociale Media: 
Wij gaan sociale media zoals Facebook en Twitter veelvuldig gebruiken en roepen u op om onze 
Facebookpagina te liken en anderen uit te nodigen dit ook te doen. 
 
Magazines: 
Er worden 20.000 Verkiezingsmagazines huis-aan-huis verspreid rond de 13e maart. 
 
Raamposters: 
Ingesloten in deze KoppeLinks treft U een raamposter aan. Wij verzoeken U deze op een zichtbare 
plaats achter het raam te plaatsen om voorbijgangers te wijzen op de PvdA. 
Mocht u een grotere poster wensen (formaat A0) meld dit even aan: pvdasteenwijkerland@home.nl 
of telefonisch: 06-21356278. 
 
Vervoer: 
Heeft u problemen met vervoer naar het stembureau? Neem dan uiterlijk 14 maart contact op via: 
pvdasteenwijkerland@home.nl of bel: 06-21356278 
 
Machtigingen: 
Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, maak gebruik van uw stem. 
Mocht u zelf niet kunnen stemmen, geef dan een machtiging af aan iemand waarvan u zeker bent 
dat die uw keuze zal uitvoeren. 
U kunt zich ook laten  machtigen door iemand die niet zelf kan gaan stemmen. 
Heeft u hier vragen over, neem dan contact op via: pvdasteenwijkerland@home.nl  
of bel: 06-21356278. 
 
Vrijwillige bijdrage: 
De campagne kost veel geld. 
Uw vrijwillige bijdrage is van harte welkom op onze bankrekening: NL86 RABO 0151 2197 61 
ten name van PvdA afd. Steenwijkerland. 

mailto:pvdasteenwijkerland@home.nl
mailto:pvdasteenwijkerland@home.nl
mailto:pvdasteenwijkerland@home.nl
mailto:pvdasteenwijkerland@home.nl
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Aftrap Campagne: 
 
Valentijns actie 
Op 14 februari vindt de aftrap van de campagne plaats door het houden van een Valentijns actie. 
Wij gaan dan van 16.00 tot 18.00 uur flyers uitdelen met een chocolaatje bij het Station in Steenwijk. 
 
Debatten: 
Het eerste debat heeft reeds plaatsgevonden en wel op 1 februari in Blokzijl, deze werd  
georganiseerd door Plaatselijk Belang Blokzijl en stond onder leiding van Gerard Ardesch. 
Steven Bunt was onze vertegenwoordiger. 
 
Er volgen nog meer debatten en wel op: 
 
13 februari RTV Oost Verkiezingskaravaan Trijn Jongman     
   09.00 tot 11.00  Gemeentehuis   Steenwijk 
 
15 februari Stichting Senioren Platform Steven Bunt 
   20.00 uur  de Klincke, Kerkstraat 26 Steenwijk 
 
5 maart  Kop Top / Horeca Ned.  Jannes Mulder   
   20.00 uur  Strandhoeve, Uiterdijkenweg 59 Baarlo 
  Gespreksleider: Sander Pereboom. 
 
8 maart  Internationale Vrouwendag Trijn Jongman  
  10.00 tot 11.30 uur  Kringloopwinkel, Boterweg 5 Tuk 
 
8 maart  LTO Verkiezingsdebat  Trijn Jongman 
   20.00 uur  Fletcher, Woldrandmeenthe 15  Steenwijk 
 
15 maart Cultuurdebat   Trijn Jongman  
   19.30 uur  Vestzaktheater De Meenthe Steenwijk 
 
15 maart Schooldebat Eekeringe  Jannes Mulder 
   09.00 uur  Eekeringe, Oostwijkstraat 8 Steenwijk 
 
17 maart SLOS Zaterdagochtend   Trijn Jongman 
  10.00 tot 11.00 uur  Oostwijkstraat 10-A`  Steenwijk 
 
19 maart Slot Debat   Trijn Jongman  
  20.00 tot 22.00 uur  Gemeentehuis   Steenwijk 
 
Het is belangrijk dat wij als leden ons laten zien bij deze debatten om onze vertegenwoordiger te 
ondersteunen. 
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Flyeracties: 
 
Op onderstaande data gaan wij flyeren voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Alle hulp van onze leden is welkom! 
Graag uw medewerking om mee te helpen, u kunt zich melden bij de betreffende contactpersoon, 
zowel per mail als telefonisch. 
Datum Plaats Verzamelpunt Starttijd Contactpersoon 

16 februari Kuinre - Kalenberg Parkeerplaats bij 
Winkelcentrum 
Kuinre 

16:00 Willem Sommer 

17 februari Willemsoord - Oldemarkt Parkeerplaats bij 
De Steen 
Willemsoord 

9:30 Steven Bunt 

23 februari Wanneperveen Parkeerplaats 
Dorpshuis de Wanne 

16:00 Steven Bunt 

24 februari Tuk - Steenwijkerwold Parkeerplaats  
Racketcentrum Tuk 

9:30 Steven Bunt 

2 maart Woldmeenthe Parkeerplaats  
Gezondheidscentrum 

16:00 Willem Sommer 

3 maart Giethoorn Parkeerplaats Eendrachtsplein 
achter de Spar 

9:30 Steven Bunt 

9 maart Steenwijk noord Wijkgebouw 
Torennest 

16:00 
 

Willem Sommer 

10 maart ochtend Vollenhove Parkeerplaats 
Haven 

9:30 Steven Bunt 

10 maart 
middag 

Steenwijk de Gagels Wijkgebouw de Gagels 
 

13:00 Steven Bunt 

16 maart Steenwijk  
De Beitel - Clingenborgh 

Parkeerplaats bij 
De Buze 

16:00 Willem Sommer 

17 maart 
ochtend 

Steenwijk 
Oostermeenthe 

Parkeerplaats 
De Oerthe 

9:30 Willem Sommer 

17 maart  
middag 

Steenwijk west Parkeerplaats 
MFC De Zuidwester 
 

13:00 Willem Sommer 

Gegevens contactpersonen: 

Steven Bunt: steven.bunt@gmail.com 0643905646 

Willem Sommer: samolisa@planet.nl 0610723640 

Er wordt naast de ingeroosterde flyeracties ook individueel geflyerd in de volgende plaatsen. De datum en 
tijd kunt u  zelf bepalen. 
Wilt U een kern voor uw rekening nemen, meldt u dan bij Steven Bunt 
Mail: steven.bunt@gmail.com of  telefonisch: 06-43905646 
 
Onna Marko Ferwerda 

Zuidveen Tinus Wolters 

Eesveen Marko Ferwerda 

Kallenkote Marko Ferwerda 

Sint Jansklooster ………………… 

Ossenzijl ………………… 

Kuinre ………………… 

Dwarsgracht ………………… 

Scheerwolde Jan Cordes 

Blankenham ………………… 

Blokzijl ………………… 

mailto:steven.bunt@gmail.com
mailto:samolisa@planet.nl
mailto:steven.bunt@gmail.com
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Trijnreis 

 Dromen 
De plannen voor de vakantie zijn gestart. Amerika! We gaan weer twee weken naar het land van de 

grote dromen. Samen met onze vrienden zijn we aan het plannen. Wat willen we zien en hoe gaan 

we reizen. Vast staat dat we vliegen naar Atlanta. De geboorteplaats van Martin Luther King. Een 

bezoek aan zijn museum staat dus ook op mijn verlanglijstje. We gaan de Mississippi op, en natuurlijk 

de Wetlands rond New Orleans  gaan we meemaken met een Airboat. De oorsprong van de muziek. 

De gospels, country- en Jazz muziek. Dus ook Memphis en Nashville zullen we aandoen. Zo ook het 

grote landgoed van Elvis Presley. Muziek is om van te houden. Zo is mijn man, Chrisjan, ook al gestart 

met zijn voorbereiding en zingt de hele dag allerlei onbekende liedjes van artiesten uit Memphis. (om 

soms gek bij te worden).  

Het land van de grote dromen , maar ook het land van de grote verschillen. De mars naar 

Washington die eindigde met de legendarische speech van King : “I have a dream” . Diverse acties die 

gestart zijn in 1955 omdat een zwarte vrouw, Rosa Parks, niet wilde opstaan voor een blanke vrouw 

en later ook werd gearresteerd. We kunnen het ons niet meer voorstellen dat het nog maar zo kort 

geleden gebeurd is.  

Wie mij twintig jaar gelden had gezegd dat ik nog eens naar Amerika zou vliegen had ik niet geloofd. 

En nu plannen we onze tweede trip naar dat mooie, bijzondere land. En gelukkig kan  ik als gewone 

arbeider een vliegticket betalen. En daar zit dan ook de discrepantie. Vliegen wil je voor iedereen 

mogelijk maken. En dat betekent gelijk ook uitbreiding van vliegvelden. Tegen welke prijs? Ons milieu 

moeten we wel blijven ontzien. En in het geval van uitbreiding vliegveld Lelystad ook zeker kritisch 

zijn over de hoogte van de aanvliegroutes. Die kan en moet hoger dan de voorstellen zoals ze er nu 

liggen. Maar het gaat mij te ver om de vliegtickets veel duurder te maken zoals Groen Links betoogd. 

Dat betekent dat Jan met de pet niet meer kan vliegen. Dat is een vrijheid die ik iedereen gun. Dat is 

een droom die voor iedereen een keer werkelijkheid mag worden. 

Beste leden, 

Nog een paar weken en dan mogen we weer stemmen. Stemmen doet er toe! 
In deze Koppelinks staat heel veel informatie. Informatie over wanneer je de PvdA buiten ziet lopen 
om te flyeren en buiten met grote posters om lantaarnpalen verspreidt over heel Steenwijkerland.  
Daarnaast zijn er heel veel debatten gepland waar wij ook zeker vertegenwoordigd zullen zijn.  
Op de verkiezingsdag zelf kunt u weer een beroep doen op de rode taxi. Kandidaten mogen niet op 
het stembureau plaats nemen. Iedereen wordt ingezet om mensen naar het stembureau te brengen.  
Stemmen 
Het kan en het mag en waarom dan juist nu de PvdA.  
We zien de maatschappij veranderen naar een individuele maatschappij. In buurten lijkt het erop dat 
jongeren alleen met hun eigen gezin bezig zijn en de ouderen niet meer ondersteunt worden 
wanneer dat nodig is. En voor jongeren is het ook niet makkelijk. De maatschappelijke druk is hoog:  
allebei een baan, soms kinderen, soms een andere studie ernaast, maar ook sporten en leuke dingen 
blijven doen. Misschien wel Mantelzorger zijn voor één van de ouders. En dan is de aandacht voor je 
buren minder. Al die factoren bij elkaar maken dat de sociale structuren die altijd vanzelfsprekend 
zijn geweest nu lijken te verdwijnen. De sociale structuren die wel nodig zijn. Verbinden! Verbinden 
is waar de fractie zich de komende jaren voor in gaat zetten.  Verbinden zodat iedereen een 
passende baan kan vinden. Verbinden zodat iedereen de zorg en steun  krijgt die nodig is. Verbinden 
zodat iedereen een betaalbare en duurzame woning krijgt. Verbinden zodat er dichtbij een school is. 
Daarom roep ik iedereen op om juist nu te stemmen op de PvdA! 
Trijn Jongman 
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IN GESPREK MET   STEVEN BUNT  
 

Voor velen was de tweede plaats van  de Gieterse  Steven Bunt op de 
groslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen een verassing.  
Een PvdA lijst  met aan de top geen Steenwijker dat is niet eerder voor 
gekomen. Steven is voor velen onder ons nog niet genoeg bekend.  Op 
de vergadering heeft hij al wat van zichzelf verteld.  Maar de afwezigen 
willen ook wel meer weten van deze nummer twee, daarom werd  ik  
gevraagd om maar weer eens   
In Gesprek te gaan. 
Voordat ik met een partijgenoot in gesprek ga stuur ik ze altijd een 
standaardlijstje. 

 
          
 Steven   wanneer ben je geboren en waar.? 
 Ik ben geboren op 28 september 1977 in Groningen. Ik ben opgegroeid in Slochteren (oost-
Groningen). 
  
Uit wat voor  gezin kom je.  Wat was jouw plaats in het gezin?  
Wat  deden je ouders voor de kost.  
Welke levensovertuiging   hangen zij aan? 
Ik heb nog een vijf jaar jongere broer. Mijn moeder was fysiotherapeute, werkte fulltime en 
had een eigen praktijk in het dorp. Inmiddels is ze gestopt met werken. Mijn vader was thuis 
toen ik opgroeide en zorgde voor ons. Na de scheiding van mijn ouders, toen ik 19 was, is hij 
gaan werken. In ons gezin was veel ruimte voor politiek-maatschappelijke discussie. Mijn 
ouders waren destijds links georiënteerd, maar stemden niet op een vaste partij. Mijn 
moeder is op latere leeftijd lid geworden van de VVD, en haar partner na mijn vader was 
VVD-wethouder in Slochteren. Ook bij hen thuis was volop ruimte voor politieke discussie.  
  
Wat weet je nog van je kleuterjaren  en de lagere school 
Openbare?  Waar?  
Welke vakken vond je het plezierigst  
Ik ben naar de kleuterschool en openbare basisschool in Slochteren geweest. Ik heb een fijne 
jeugd gehad, veel vriendjes die bij ons thuis kwamen spelen of ik bij hen. Eerlijk gezegd weet 
ik van die tijd niet wat ik leukst vond op school, ik vond het op school sowieso wel leuk.  
  
Welke  vorm van voortgezet onderwijs heb je gevolgd. 
Met welk vakkenpakket heb je je diploma gehaald . 
Goede cijfers?   
 Ik heb het atheneum (VWO) gedaan in de stad Groningen, met een stevig alfapakket: 
Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, economie 2. Frans was veruit 
mijn beste vak, daarop haalde ik een 9 als eindcijfer. De overige eindcijfers waren meen ik 
ruim voldoende tot goed. 
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Was  je  ook actief in de schoolvereniging ?  
En  sportte je ook of musiceerde je?  
Ik was niet actief in de schoolvereniging. Destijds was ik actief bij een tennisvereniging, al 
vanaf mijn 14e-15e was ik daar actief in verschillende commissies en later in het algemeen 
bestuur. Ik tenniste veel. Ik heb verschillende muziekinstrumenten gespeeld in mijn jeugd, 
vooral een tijdje saxofoon. Helaas is de muziek geen blijvertje geworden.  
  
Veel gediscussieerd bij het vak maatschappijleer? 
Was je toen al links actief.  
Ik was toen niet links actief, mengde me wel actief in discussies op school. 
 Na  het voortgezet onderwijs  ben je naar     .............. 
Hoe is die studie verlopen? 
Na het voortgezet onderwijs ben ik op mijn 17e Romaanse Talen en Culturen (Frans) gaan 
studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dat ging prima, maar ben er na twee jaren mee 
gestopt omdat ik zocht naar iets praktischer, en zag het toen niet zitten om leraar te worden. 
Ik ben toen (in navolging van mijn moeder) fysiotherapie gaan studeren aan de 
Hanzehogeschool Groningen. Die studie rondde ik in vier jaar nominaal af. Later, naast mijn 
werk, ben ik weer gaan studeren, wederom aan de Rijksuniversiteit, nu sociologie 
(afstudeerrichting sociologie van gezondheid, zorg en welzijn). Die studie heb ik afgerond in 
2011. Die studie heeft mijn politiek-maatschappelijke denken in sterke mate aangewakkerd. 
Ik ben in 2012 lid geworden van de PvdA. De studie die ik nu doe is mijn huidige 
promotieonderzoek met als thema ‘sociale kwetsbaarheid van oudere mensen’. Ik hoop dat 
traject in 2018 af te ronden en te promoveren tot doctor aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
 
Hoe  oud was je  toen je aan het”werk”  ging ?   
Waar en wat voor werk ?                       
Werd je toen dadelijk van een vakbond? 
 Ik was 23 toen ik aan het werk ging als fysiotherapeut in een revalidatiecentrum in Haren en 
in het UMCG in Groningen. Ik werkte vooral met revalidanten die een amputatie hadden 
ondergaan of hersenletsel hadden opgelopen. Toen was ik nog geen lid van de vakbond. Na 
drie jaar ben ik als docent fysiotherapie gaan werken aan de Hanzehogeschool Groningen 
(waar ik zelf ook gestudeerd heb). Toen ben ik wel meteen lid geworden van de Algemene 
Onderwijs Bond, de AOB. Naast mijn promotieonderzoek werk ik nu nog steeds aan de 
Hanzehogeschool, inmiddels als docent en coördinator bij de masteropleiding ‘Healthy 
Ageing professional’. 
 
Wanneer kreeg je voor het eerst belangstelling voor de andere sekse?  En wanneer  echt 
verkering. 
Wanneer getrouwd?  
Waar kwamen jullie te wonen? 
Alhoewel ik op mijn 18e wel even een relatie heb gehad met een vrouw, werd me steeds 
duidelijker dat ik toch meer gevoel heb voor mannen. In 2005 heb ik mijn huidige man Frank 
ontmoet via gezamenlijke vrienden. We zijn eerst gaan samenwonen in de stad Groningen, 
daarna hebben we zeven jaar in Duitsland gewoond (vlak over de grens), en inmiddels sinds 
2014 wonen we in Giethoorn. 
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We zijn hier komen wonen vanwege onze kinderwens. We ontmoetten twee fantastische 
vrouwen, Marianne en Gabriella uit Giethoorn, met wie we nu met veel liefde in co-
ouderschap onze twee kinderen Quinten (2,5) en Florine (0,5) opvoeden. We wonen op een 
steenworp afstand van elkaar in Giethoorn-Noord. De kinderen zijn de helft van de week bij 
ons en de andere helft bij hun moeders: zo vormen we eigenlijk 1 gezin in twee huizen.  
 
Wanneer ben je lid geworden van de partij.  
Met welk motief  
Was je ook bij de jonge socialisten  
Ik ben in 2012 lid geworden van de partij, omdat ik voelde dat waarden als solidariteit en 
gelijke kansen voor iedereen steeds meer onder druk kwamen (en komen) te staan onder de 
neoliberale regeringen en met de opkomsten van populisten als Wilders. Ik wilde de 
Sociaaldemocratische beweging steunen door lid te worden. Pas toen we weer in Nederland 
kwamen te wonen ben ik me actiever gaan inzetten voor de partij.  
 
Wat deed je besluiten om je kandidaat te stellen.  
Ik heb eerst een tijdje meegedraaid in de fractie om te leren hoe het eraan toegaat in de 
gemeentepolitiek en hoe je de sociaaldemocratie in de (lokale) praktijk brengt. Ik ben daar 
enthousiast van geworden, en wilde graag mijn steentje bijdragen om de wereld (en in dit 
geval onze mooie gemeente) socialer te maken. Daar zet ik mij graag voor in. 
 
Ben je ook verbaasd, trots met je tweede plaats,  
Welke portefeuilles vind je voor jou het geschiktst? 
Ik was verrast met de voordracht voor de tweede plek en ben erg trots en dankbaar dat de 
leden daarmee in hebben gestemd. Gezien mijn achtergrond en expertise denk ik dat het 
sociaal domein en de zorg voor mij de meest geschikte portefeuilles zijn.  
 
 
En waar zal je dan vooral aandacht voor vragen? 
Het terugdringen van laaggeletterdheid, waardoor er een steeds sterkere tweedeling in onze 
samenleving ontstaat, vind ik een erg belangrijk thema. Burgermeester Bats gaf in zijn 
nieuwjaarstoespraak nog aan dat in onze gemeente 13% van de bevolking laaggeletterd is, 
dat is enorm! Ook armoedebestrijding en ouderenzorg gaan me nauw aan het hart. 
 
Verder weet ik goed wat er lokaal leeft in Giethoorn, omdat ik ook betrokken ben bij het 
Gieters Belang. Daar is de discussie over toerisme een hot item, mensen hebben het gevoel 
dat de leefbaarheid van het dorp onder druk kan komen te staan. Dat soort problemen kun 
je alleen maar oplossen door samen op te trekken als inwoners, ondernemers en gemeente. 
In gesprek zijn met elkaar is cruciaal, samen zoeken naar oplossingen. Daar is nu een goede 
start mee gemaakt, maar blijf alert dat je als dorp ook door kunt zetten. 
 
Klaas Prins Sr. 

 

 


